
Samarbete 
PARTER; 

 

Smart Senior AB (nedan ”Smart Senior”)    org. nr. 556801-6900 
Birgerjarlsgatan 18 

111 43 Stockholm 

och SPF Seniorerna Norrbotten                                                                 org.nr.  897000-9901 

                                                                                                                                                 

                                               
Smart Senior AB och SPF Seniorerna Norrbotten kallas nedan gemensamt ”Parterna” och var för 

sig ”Part” har denna dag träffat avtal enligt nedanstående: 
 
OMFATTNING; 

Smart Senior erbjuder Parts medlemmar ett gratis medlemskap i Smart Senior. Medlemmen får tillgång 

till medlemskapet genom att beställa det via Smart Seniors hemsida eller genom att ringa Smart Seniors 

medlemsservice. Medlemmarna får en unik URL och egen webbsida för ert SPF distrikt/förening som 

de går in via när medlemskap önskas i Smart Senior. 

 

Smart Seniors Ansvar 

 Smart Senior skall tillhandahålla samtliga medlemmar kostnadsfritt medlemskap i Smart 

Senior. Smart Seniorkortet finns digitalt och fungerar bra i smartphones, dator och surfplattor. 

Medlemskapet gäller i 36 månader från beställning. Värdet på medlemskapet är idag  

199 kr/år. 

 Önskar medlemmen ett fysiskt personligt plastkort kan man lägga till det för nuvarande 

självkostnadspriset 25 kr. 

 Önskar medlemmen få hem Smart Seniors tidning Extra Smart i brevlådan kostar det 39 kr/år 

Tidningen innehåller förmåner, artiklar, tekniktips, kampanjer mm Tidningen finns även 

tillgänglig digitalt via smartsenior.se/extrasmart helt kostnadsfritt.    

 

SPF Seniorerna Norrbottens Ansvar 

 Part skall löpande informera sina medlemmar om medlemskapet i Smart Senior. 

 Part får texter/info från Smart Senior som som Part skickar/ mejlar till samtliga medlemmar 

eller föreningar om detta är möjligt. 

 Part skall informera på sin hemsida om Smart Senior. 

 Part skall via nyhetsbrev till sina medlemmar/föreningar informera om medlemskapet i Smart 

Senior. 

 

Fördelning av eventuella kostnader 

 Under samarbetet hanterar varje part sina egna uppkomna kostnader. 

 

Användande av respektive varumärke samt text information 

Part får under samarbetet exponera Smart Senior via sin egen hemsida samt även vid annan 

marknadsföring som vänder sig till seniorer. 

Text info som respektive part skickar eller mejlar skall godkännas från respektive part.  
 

Smart Senior äger endast rätt att använda parts varumärke enligt vad som specificeras i detta avtal, om 

ej annat avtalas. 

  

AVTALSTID; 

Avtalet har efter den inledande avtalsperioden, som sträcker sig i 36 månader från underskrivet datum 

en ömsesidig uppsägningstid om 3 månader. 

 

SAMARBETE; 

Parterna skall under avtalets löptid kontinuerligt informera varandra om händelser som kan påverka 

Parternas samarbete eller omständigheter som kan komma att få massmedialt intresse på ett sätt som 

kan komma att inverka negativt på Parternas goodwill. 

 
Stockholm 2017……. 

 
Smart Senior AB                                                                        SPF Seniorerna Norrbotten                                                                                      

      

 

____________________________    __________________________  

Mathias Lang, VD     Bengt Ingesson Distriktsordförande 


