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   Generella ÅF villkor 
Gäller från 2018-03-05 

Parter 
Dessa villkor gäller för kunder som är återförsäljare (ÅF) till leverantören SAGABLUE 

(ESSICS ek.för. 769624-6979). 

Om produkterna 
Den produktinformation som SAGABLUE angett på svenska på 

https://www.sagablue.se  för varje vara baseras på tillgänglig information från 

tillverkaren. Informationen kan när som helst ändras av tillverkaren, och SAGABLUE 

kan inte hållas ansvarig för att omedelbart uppdatera sin hemsida med ny 

information från tillverkaren. Tillverkarens information om produkterna är det som 

gäller. Produktinformationen hålls så uppdaterad som möjligt av SAGABLUE men 

SAGABLUE kan inte på något sätt ansvara för att den är helt korrekt. ÅF bör använda 

den produktinformation som SAGABLUE tillhandahåller, i sin helhet eller i sådan 

omfattning som behövs för ÅF. 

Bilder på produkter tillhandahålls av SAGABLUE och får användas av återförsäljare i 

sin marknadsföring. 

Återförsäljarinloggning 
Återförsäljare ska själv registrera sig på https://www.sagablue.se. Den e-postadress 

som då används ska sedan användas i alla kontakter med oss. Återförsäljaren ska 

därefter meddela oss att denne skapat en inloggning på SAGABLUE, det kan göras 

antingen med ett mail till oss eller genom att fylla in ansökningsformuläret om att bli 

återförsäljare på samma webbplats. Därefter ska återförsäljaren vänta på 

godkännande från SAGABLUE att få vara en återförsäljare. Då SAGABLUE godkänt 

återförsäljaren erhåller denne den rabatt som gäller för återförsäljargruppen. 

Priser på produkterna 
Aktuella slutkundspriser finns på https://www.sagablue.se. Priserna gäller tills vidare. 

SAGABLUE har rätt att när som helst justera priserna. SAGABLUE önskar att alla 

återförsäljare följer rekommenderade priser till slutkund.  
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Minsta/mesta orderkvantitet och ordervärde 
Vi har ingen minimikvantitet, men rabatt ges inte på beställningar under 3000 kronor.  

Minsta ordervärde är 100 exklusive moms. 

Maximalt ordervärde per köp är 30000 kronor exklusive moms. 

Betalningsvillkor 
ÅF kan betala genom en förskottsbetalning, Swish eller med PayPal. Används PayPal 

kan ÅF betala med sitt PayPal konto eller med ett kreditkort. Alla betalar alltid i 

förskott.  

Vid beställning erhålls en faktura att spara/ladda hem, och ett mail sänds med 

beställningsinformationen, där också en faktura finns. 

Leveranstid  
Varor levereras från vårt eller tillverkarens lager normalt inom 1-21 dagar, med 

reservation för förseningar som ligger utom vår kontroll. Om beställningsvaror har valts 

så väntar vi in dessa även om vi har andra varor som ÅF beställt i vårt eget lager. 

Kontakta oss om du önskar delad leverans. 

Annullering och ändring av beställning samt returer 
ÅF kan annullera en beställning som inkommit till SAGABLUE som ännu inte blivit 

skickad. En sådan annulleringsbegäran ska komma till SAGABLUE skriftligt per mail 

eller brev, och ÅF kan bara anse att annulleringsbegäran emottagits om SAGABLUE 

skriftligen bekräftat och godkänt annulleringen per mail eller brev. Om annulleringen 

inte kan godkännas av SAGABLUE för att den inkommit till oss för sent, dvs. att varor 

redan är skickade gäller beställningen i sin helhet. 

Retur av hud- och hårvårdsprodukter godkänns inte pga. hygieniska skäl enligt 

svensk lag 2005:59,4:1.2.3. För övriga produkter godkänns retur endast för felande 

eller trasig produkt, och då är det en reklamation. 

SAGABLUE förbehåller sig rätten att annullera hela eller delar av en beställning som, 

av anledningar utanför SAGABLUE kontroll, inte kan levereras inom rimlig tid.  

På mailbekräftelsen kan det framgå returregler – dessa gäller för försäljning till 

konsumenter – inte till återförsäljare. ÅF har endast rätt att returnera varor som är 

föremål för reklamation. 

Reklamation 
Om ÅF önskar reklamera en produkt så ska ÅF kontakta SAGABLUE innan produkten 

sänds i retur. SAGABLUE ska meddela att reklamationsbegäran är mottagen, och 

informera ÅF om vart (eller om) produkten ska sändas i retur. Fraktkostnader för 
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returfrakt står ÅF för. Om reklamationen godkänns av SAGABLUE har ÅF rätt till 

ersättningsvara eller återbetalning motsvarande produktens värde.  

Frakt 
Upptäcks skada på försändelse från oss ska ÅF omedelbart anmäla detta till 

transportleverantören och göra en skadeanmälan till denne. Transportleverantören 

ansvarar för att försändelser inte skadas under transporten till ÅF. SAGABLUE ansvarar 

för att varorna är paketerade på lämpligt sätt för transport.  

 Paket skickas med något av dessa sätt (väljs vid beställning) 

• Posten Varubrev (för beställningar på max 2kg) 

• Posten Företagspaket  

• DHL ServicePoint eller Paket företag (utkörning) 

ÅF betalar fraktkostnaden till SAGABLUE. 

Nekande att beställa vid prisavvikelse 
Om ÅF kraftigt avviker under en längre tid att inte följa de av oss rekommenderade 

slutkundspriserna på produkterna kan SAGABLUE neka ÅF att göra fler beställningar. 

ÅF har rätt att genomföra REA på produkterna, men inte konsekvent under längre tid 

hålla ett lägre pris på produkterna.  

Tvist 
Tvist mellan ÅF och SAGABLUE ska lösas mellan partnerna och ska dokumenteras, 

och först om tvisten inte kan lösas, kan respektive part begära att tvist tas upp i 

domstol. 


