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RAMAVTAL 
 

mellan 

 

Namn: Coop Inköp & Kategori AB 

c/o COOP SVERIGE AB 

Org.nr: 556710-5480 

556030-5921 

Adress: Englundavägen 4,  

171 88 Solna, Sverige 

  

    

 

Härefter kallad ”Cilab” 

och 

 

Namn: Wraptech Svenska AB Org.nr: 556618-6663 

Adress: Källstorpsvägen 8 

664 91 Grums 

  

 

Härefter kallad ”Leverantören”. 

för 

Teknisk service på Ishida Våg/Packmaskin 

 
Parterna kan inte åberopa annat än det som är skriftligt avtalat mellan parterna och som är 

medtaget i följande avtal med bilagor. 

 

Ramavtalet löper i tjugofyra (24) månader och gäller från och med 2015-07-01 till och med 2017-06-

30. Uppsägningstiden för avtalet är 3 månader från och med närmast efterföljande 

kalendermånadsskifte.  

 

Detta avtal är utställt i två exemplar, varav parterna behåller ett exemplar var. 

 

 Coop Inköp & Kategori AB  Wraptech Svenska AB 

    

Signatur: ________________________ Signatur: ___________________________ 

Namn: Claes Stenfeldt Namn: Lars Vik 

Titel: Chef Indirekta Varor Titel: VD 

Datum:  Datum: 2015-06-30 
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1. BAKGRUND OCH SYFTE 

 

1.1 Coop Butiker och Stormarknader AB 

 COOP Butiker och Stormarknader AB är en ledande dagligvaruaktör i Sverige, med en 

tydlig konsumentkooperativ identitet.  

COOP Butiker och Stormarknader AB  samlade dagligvaruhandel omsatte år 2008, 31 

miljarder SEK exkl. moms i totalt 377 butiker och stormarknader. Coop Sverige bedriver 

dagligvaruhandel i butikskedjorna Coop Forum, Coop Bygg, Coop Extra, Coop Konsum och 

Coop Nära. 

 

1.2 CIKAB 

CIKAB är ett systerbolag till COOP Butiker och Stormarknader AB där de 

konsumentföreningar som bedriver egen detaljhandel (”DDF”) är delägare via bolaget 

Detaljhandels-drivande föreningar i Sverige AB. CIKAB fungerar som varuförsörjare åt såväl 

Coop, DDF och andra som ingått varuförsörjningsavtal med CIKAB. 

Avtalet gäller oavsett om CIKAB köper varorna för vidareförsäljning till COOP, för 

vidareförsäljning till DDF eller för vidareförsäljning till annan som använder CIKAB som 

grossist. 

Inom CIKAB är det etablerat en avdelning som heter Indirekta Varor. Indirekta Varor 

omfattar alla produkter, varor och tjänster som inte säljs till konsument i butik. Området har 

ett årligt inköp på ca. 400 miljoner SEK. 

Alla egenägda butiker och stormarknader i COOP är förpliktade att följa de etablerade 

ramavtalen, likväl är alla detaljhandelsdrivande föreningar och butiker en del av avtalet, se 

bilaga 1. 

 

1.3 Leverantören 

Wraptech Svenska AB är ett Svenskregistrerat familjeföretag som verkar som ansvarig för 

Ishidas återintroduktion till Europamarknaden. Wraptech har sin huvudlokalitet i Grums, 

Värmland.  

 

Varumärket Ishida är synonymt med leverans och support av marknadsledande, innovativa 

och stabila tekniska lösningar för alla typer av vågutrustning. 

Ishida är en av Världens största tillverkare och leverantör av vägande utrustning. 

Företaget Ishida är familjeägt sedan 113 år med huvudkontor i Kyoto, Japan. 

Tillverkning sker vid Ishidas fabriker i Japan, Korea och Kina. 
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1.4 Syfte 

Syftet med detta avtal är att samordna inköp av teknisk service från leverantören avseende 

bolag och butiker som är knutna till Coop Sverige. Parterna önskar med detta uppnå de 

ömsesidiga fördelar det innebär att ha ett ramavtal som täcker ett gemensamt behov. 

Leverantören är vald som Cilabs leverantör med bakgrund av en förutsättning om 

leveranser av mycket hög kvalitet på konkurrenskraftiga villkor. 

 

 

2. DEFINITIONER 

Avtal Detta avtal med bilagor 

Indirekta Varor Såsom detta begrepp är definierat i punkt 1.2 

Kunden Coop Sverige, dess butiker/kedjor.  

Part Coop Sverige eller leverantören 

Parterna Coop Sverige och leverantören i gemenskap 

Produkt/Tjänst Produkt/Tjänst som framgår av Bilaga 3. 

 

 

3. AVTALETS OMFATTNING 

Leverantören förpliktar sig härmed att utföra teknisk service på utrustning enligt bifogad 

”prisbilaga”, tillhörande Cilab/Coop Sveriges verksamhetsområde. Avtalet omfattar faktiska 

köp av tjänster till Cilab/Coop Sverige, såsom Cilab/ Coop Sverige är beskrivet i Bilaga 1.  

 

Detta avtal omfattas i sin helhet av Cilabs standardinköpsvillkor, Bilaga 1, om inte annat 

avtalats. 

 

Vid motsättning mellan Ramavtal och bilagorna eller mellan bilagorna gäller villkoren i 

prioriterad ordningsföljd: Ramavtal, Bilaga 2 och Bilaga 1. 

 

3.1 Pris 

Service pris enligt Bilaga 2. 

 

3.2 Betalningsvillkor 

Faktureras i förskott med Betalningsvillkor 45 dagar netto efter fakturadatum. 
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3.3 Garantier 

För reservdelar eller förbättrade delar är garantitiden 12 månader.  

 

3.4 Statistik 

Leverantören skall varje kvartal skicka rapporter som visar total omsättning med 

specifikation, mängd, och belopp exkl. moms. 

 

I översikten skall följande framgå: 

 

Butiksnummer, adress, besöksdatum, artikel, fabrikat, modell, status, anmält fel, åtgärdat fel 

och fakturerat exklusive moms. 

 

Total översikten skickas/mailas till Cilabs inköpsansvarige, se översikt över kontaktpersoner 

3.8. 

 

3.5 Faktureringsrutin 

Leverantör fakturerar efter utfört arbete Coop Butiker och StormarknaderAB//Konsum resp. 

Forum, se Bilaga 4. 

 

Med faktura bifogas underskriven arbets/serviceorder. 

 

 

3.6 Rutin vid service 

Innan service i butik påbörjas skall leverantörens montör kontakta butikschef eller annan 

ansvarig person och informera denne om vad som skall göras. Efter godkännande kan 

service utföras. 

 

3.7 Iställelsetid 

Maximalt 8 timmar inom ordinarie arbetstid 
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3.8 Kontaktpersoner 

Kontaktpersoner Leverantören: 

 

Namn: Lars Vik 

Mobil Tel: 0706-004352 (0555-61615) 

Telefon: 0555-61617 

E-mail lars.vik@wraptech.se 

 

Namn: Henrik Vik 

Mobil Tel: 0705-773072 

Telefon: 0555-61614 (0555-61615) 

 

 

 

Kontaktperson Cikab: 

  

Namn: Staffan Ehrnström 

Tfn  08-743 2311 

Mobil:  070-643 25 21 

Fax  08 743 10 33 

E-mail:     staffan.ehrnström@coop.se 

 

 

 

 

4. ARBETSRÄTTSLIGA AVTAL 

Leverantören har ingått kollektivavtal med central arbetsgivarpart enligt svensk 

branschpraxis. 

 

5. BILAGOR 

1. BILAGA 1: STANDARD INKÖPSVILLKOR 

2. BILAGA 2: PRISBILAGA 

3. BILAGA 3: SERVICEOBJEKT 

4. BILAGA 4: FAKTURERINGSRUTIN 

5. BILAGA 5: CODE OF CONDUCT 
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BILAGA 2. 

 

Service priser: 

Löpande arbetstid minidebitering 1 x ½ timma.  SEK 280 per ½ timma. 

Löpande restidskostnad minimidebitering 1 x ½ timma SEK 280 per ½ timma. 

Kilometerersättning     SEK 4.10 per kilometer  

Nollzonsberäkning kortaste resa till kundlokalitet från  

Stockholm. 

Göteborg. 

Malmö. 

Karlstad. 

Uddevalla. 

Örebro. 

Skövde. 

Falun. 

Östersund. 

 

I servicevatalet som löper t.o.m 2017.06.30 ingår alla delar, reskostnader och arbetstider. 

(Inga tillsyner ingår i avtal för AC-3000.) 

Full-Servicekontrakts priser för levererade produkter. 

Ishida Våg BC-4000    SEK      740 per år 

Ishida Våg UNI-3    SEK      740 per år 

UNI-9 Väg-Själv Våg    SEK   1.960 per år 

Ishida Väg AC-3000    SEK      800 per år 

Ishida Packmaskin WM –DF 4000   SEK   9.670 per år 

Ishida Packmaskin Nano    SEK   8.900per år 

Ishida Packmaskin WM–4000 AT Helautomat  SEK 23.000 per år 
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BILAGA 3. 

Serviceobjekt. 

 

Ishida Våg BC-4000, delikatessvåg. 

 

Fullservicepris. (Service inklusive arbete, resor, restid. ev. frakt, ev. övernattning,  

reservdelar). Fast pris 24 månader efter garantitidens utgång. 

- Fullservicepris för 24 månader efter garanti SEK 1.480 (SEK 740 per år) 

Fullservicepris under garantitid. 

-  Fullservice ingår under garantitid 24 månader. 

 

Ishida Våg UNI-3, delikatessvåg. 

 

Fullservicepris. (Service inklusive arbete, resor, restid. ev. frakt, ev. övernattning,  

reservdelar). Fast pris 24 månader efter garantitidens utgång. 

- Fullservicepris för 24 månader efter garanti SEK 1.480 (SEK 740 per år) 

Fullservicepris under garantitid. 

-  Fullservice ingår under garantitid 24 månader. 

 

Ishida Våg UNI-9, väg-självvåg, delikatessvåg. 

 

Fullservicepris. (Service inklusive arbete, resor, restid. ev. frakt, ev. övernattning,  

reservdelar). Fast pris 24 månader efter garantitidens utgång. 

- Fullservicepris för 24 månader efter garanti SEK 3.920 (SEK1.960 per år) 

Fullservicepris under garantitid. 

-  Fullservice ingår under garantitid 24 månader. 

 

Ishida Våg AC-3000, delikatessvåg, 

 

Fullservicepris. (Service inklusive arbete, resor, restid. ev. frakt, ev. övernattning,  

reservdelar).  

- Fullservicepris för 12 månader t.o.m 2017.06.30 

- Ishida Våg AC-3000   SEK 600 per år 

- Ishida Våg AC-3000 med Masterkort  SEK 1000 per år 

(Inga underhållstillsyner ingår i avtalet för AC-3000) 



 

 

   

Leverantören (parafering):  Cilab (parafering): 

 

  Sida 8 / 8 

  

 

Ishida Packmaskin WM-DF 4000 med enkel/dubbla printrar. 

 

Fullservicepris. (Service inklusive arbete, resor, restid. ev. frakt, ev. övernattning,  

reservdelar). Fast pris 24 månader efter garantitidens utgång. 

- Fullservicepris för 24 månader efter garanti SEK19.340 (SEK9.670 per år) 

Fullservicepris under garantitid. 

-  Fullservice ingår under garantitid 24 månader. 

 

Ishida Packmaskin WM-Nano med kassett printer UNI-7. 

 

Fullservicepris. (Service inklusive arbete, resor, restid. ev. frakt, ev. övernattning,  

reservdelar). Fast pris 24 månader efter garantitidens utgång. 

- Fullservicepris för 24 månader efter garanti SEK17.800 (SEK8.900 per år) 

Fullservicepris under garantitid. 

-  Fullservice ingår under garantitid 24 månader. 

 

Ishida Packmaskin WM-4000 AT helautomatisk med enkel/dubbla printrar. 

 

Fullservicepris. (Service inklusive arbete, resor, restid. ev. frakt, ev. övernattning,  

reservdelar). Fast pris 24 månader efter garantitidens utgång. 

- Fullservicepris för 24 månader efter garanti SEK46.000 (SEK23.000 per år) 

Fullservicepris under garantitid. 

-  Fullservice ingår under garantitid 24 månader. 


