
Förmedlingsavtal 

Förmedlare 
Kläppen Skl Resort AB (nedan kallat KSR) 
Org.nr: 556522-2055 
Adress: 
Telefon: 
Epost: 

780 67 Sälen 
0280-96200 
bokning@klappen.se 

Hyresobjekt 
Fastighet: oJiz. ff U,l

Område: 'K, €/A, ':,

l. Uthyrning

Stugägare (nedan kallad Ägare) 
Namn: 
Personnr: 
Adress: 
Telefon: 
Epost: 
Kontonr: 

Stuga/låg.nr: ___ 3
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_______ �

Ev BRF: -z; � /:/C:

Genom detta avtal ger Ägaren KSR ensamrätt att som professionell förmedling för Ägarens räkning, men 
i eget namn, marknadsföra och förmedla uthyrning av Hyresobjektet till gäst ("Gäst") på häri angivna 
villkor. 

KSR har rätt att: 

• använda agenter och återförsäljare för sin förmedlingsverksamhet; och
• anpassa hyresperioder och dagar efter marknadsläge.

2. Avtalsperiod och tidigare avtal

Avtalet gäller från och med den dag det undertecknats av båda parter till och med den 30 april 
nästkommande år. Avtalet förlängs därefter med ett år i taget om det Inte sägs upp skriftligen av någon 
av parterna senast 4 månader före avtalsperiodens utgång. Om Hyresobjektet Inte godkänns vid KSR:s 
årliga besiktning (se Bilaga 1) kommer inte KSR att hyra ut Hyresobjektet till Gäster förrän bristerna 
åtgärdats i samråd mellan KSR och Ägaren. 

Genom parternas överenskommelse om detta avtal upphör i förekommande fall tidigare avtal mellan 
parterna om uthyrning av Hyresobjektet att gälla mellan parterna. 

3. Prisättning/Värdersättning

KSR meddelar i november de preliminära logipriser som ska gälla under nästkommande sommar- och 
vintersäsong. Logiprislistan skickas ut till samtliga Ägare. Samråd sker även med Stugägarföreningen i 
Kläppen. Den definitiva logiprislistan skickas ut inför aktuell säsong. Priserna sätts efter gällande marknad 
och kalendereffekt samt för att främja så hög uthyrningsgrad som möjligt. Om Ägaren inte accepterar de 
priser KSR anger kan Ägaren säga upp Förmedlingsavtalet senast den 31 december enligt punkt 2. 
Meddelade priser kan komma att justeras av KSR under pågående säsong pga. ändrat bokningsmönster. 

Ägaren har rätt till ersättning ("Värdersättning") med 64,1 procent av den hyra (exklusive tilläggstjänster 
som KSR tillhandahåller Gäst) som Gäst betalar för Hyresobjektet. Värdersättning utbetalas endast 
baserat på faktiskt Influten hyra från Gäst (se dock punkt 5 nedan). KSR har som ersättning för sin 
förmedling och sina åtaganden i övrigt enligt detta avtal rätt till den del av hyran som inte ska utbetalas 
som Värdersättning. 

anna.stolpe
Rektangel


