LICENSVILLKOR
1. Rättigheterna till namnet Möbelfakta och innehållet på Möbelfaktas
webbplats
1.1 Namnet Möbelfakta och Möbelfaktas logotype - tre trianglar i olika färger - är
varumärkesskyddat och tillhör Trä- och Möbelföretagen (TMF). Logotypen utgör ett s.k.
kollektivmärke som är en särskild typ av varumärke.
1.2 Rättigheterna till all information och allt innehållet på Möbelfaktas webbplats,
www.mobelfakta.se tillhör TMF.
1.3 TMF är en arbetsgivar- och branschorganisation för svenska trä- och möbelföretag med
syfte att tillvarata medlemmarnas intressen.

2. Allmänt om Möbelfakta
2.1 Möbelfakta är ett märkningssystem för möbler som i första hand är framtaget för att
underlätta kravställande i upphandling. Avsikten är även att förmedla trygghet till
Licenstagarens kunder, d.v.s. att dessa ska känna trygghet i att namnet Möbelfakta och
Möbelfaktas logotyp endast placeras på produkter som är tillverkade med hänsyn tagen till
kvalité, miljö och socialt ansvarstagande.
2.2 Möbelfakta baseras på självdeklaration. Varje producent som avser att deklarera i
Möbelfakta skall ha en utbildad Möbelfakta-deklarant. TMF tillhandahåller utbildning i
deklaration och märkning av möbler. Det är Möbelfakta-deklaranten som ska upprätta en
möbeldeklaration och intyga att produkten uppfyller Möbelfaktas kravstandard, såvitt avser
kvalitet, miljö och socialt ansvar. Möbeldeklarationen ska sedan skickas in till TMF som
godkänner deklarationen samt upprättar ett möbelfaktaintyg. Det är först sedan TMF
godkänt möbeldeklarationen och producenten betalat årsavgift samt deklarationsavgift som
producenten får en Licens att använda sig av namnet Möbelfakta eller Möbelfaktas logotyp i
någon form.
2.3 För att upprätthålla märkningssystemets kvalité och trovärdighet genomför TMF
stickprovskontroller för att verifiera att de uppgifter som lämnats i Möbelfakta-deklarationen
är korrekta.
2.4 Metoden för att prova olika egenskaper hos möbler utvecklas ständigt. De CEN-, ISOoch SIS-standarder, miljökriterier respektive etiska riktlinjer som ligger bakom Möbelfaktas
kravstandard kommer att utvecklas kontinuerligt och därför är Möbelfaktas krav och
referenssystem i ständig utveckling.
2.5 Möbelfakta och dess webbplats utgör ett referens- och märkningssystem som är öppet
för alla att ta del av. Alla producenter får således ta del av informationen på webbplatsen och
fritt anpassa sina produkter så att de uppfyller dessa krav. Däremot är det endast

producenter som har erhållit ett godkännande från TMF som äger rätt att använda namnet
Möbelfakta och Möbelfaktas logotyp. En producent som inte fått godkännande från TMF får
inte heller använda uttryck, symboler eller märken som är förväxlingsbara med Möbelfakta.
Innehållet på webbplatsen får under inga omständigheter modifieras, publiceras eller
överföras till någon annan eller användas för något kommersiellt ändamål som inte är
godkänt av TMF.
2.6 Upphandlare, Inköpare eller dylikt får fritt utnyttja namnet Möbelfakta som en
kravspecifikation i samband med upphandlingar eller inköp.

3. Prövning och beviljande av Licens
3.1 Varje möbeldeklaration får endast omfatta en produkt i olika varianter som täcks av en
provningsrapport från ackrediterat laboratorium med eventuellt tillhörande utlåtande.
TMF godkänner möbeldeklarationen samt upprättar Möbelfakta-intyg, om
a) Licenstagaren lämnar in en korrekt ifylld möbeldeklaration och därigenom accepterat
dessa Licensvillkor,
b) Möbelfakta-deklaranten intygar att produkten uppfyller Möbelfaktas kravstandard,
c) Möbelfakta-deklaranten samt hos Licenstagaren behörig firmatecknare egenhändigt
har undertecknat möbeldeklarationen,
d) Licenstagaren har betalat årsavgift samt deklarationsavgift till TMF.
3.2 TMF förbehåller sig rätten att, oaktat bestämmelserna i punkten 3.1, vägra godkänna
möbeldeklarationen om Licenstagaren:
a) lämnar felaktiga eller ofullständiga uppgifter till TMF i, eller i anslutning till, Möbelfaktadeklarationen;
b) har blivit dömd för ett miljöbrott, arbetsmiljöbrott, skattebrott eller mutbrott i sin
näringsverksamhet;
c) har vidtagit marknadsföringsåtgärd med användning av miljöargument eller argument om
socialt ansvarstagande som medfört fällande dom i Marknadsdomstolen;
e) använt sig av namnet Möbelfakta eller Möbelfaktas logotyp i strid med dessa licensvillkor,
eller
f) på annat sätt brutit mot vid tiden gällande Licensvillkor.

4. Årsavgift och deklarationsavgift
4.1 För att kunna få en möbeldeklaration godkänd samt därefter ha rätt att använda namnet
Möbelfakta samt Möbelfaktas logotyp måste Licenstagaren betala deklarationsavgift samt
årsavgift.

5. Kvalitativa krav

5.1 Licenstagaren ska:
a) ansvara för att samtliga saluförda varianter av produkten uppfyller den kravstandard som
ligger till grund för Möbelfakta-intyget,
b) säkerställa att Licenstagaren har de erforderliga immaterialrättsliga rättigheterna till
produkten,
c) ansvara för att anlitad underleverantör eller annan anlitad tredje man beaktar
Licensvillkoren i de delar som är relevanta för Licensen.

6. Licensen
6.1 Efter godkännande av möbeldeklarationen är Licenstagaren berättigad att, i enlighet
med dessa Licensvillkor, använda namnet Möbelfakta eller Möbelfaktas logotyp på
produkter, i marknadsföring och i informationsmaterial.

7. Licenstagarens marknadsföring och informationsskyldighet
7.1 Licenstagaren ska vid all marknadsföring och försäljning av Produkten, ansvara för att
marknadsföringen eller försäljningen inte ger intryck av att avse produkter eller sådan del av
Licenstagarens verksamhet som inte omfattas av Licensen.

8. Möbelfakta-deklaranten
8.1 Om Licenstagaren saknar Möbelfakta-deklarant på grund av avslutad anställning eller
annan orsak, åligger det Licenstagaren att inom 12 månader tillse att ny Möbelfaktadeklarant utbildas.

9. Licenstid
9.1 Giltighetstiden för Möbelfakta-intyg är fem år från dagen för utfärdande. Licensen att
använda namnet Möbelfakta och Möbelfaktas logotyp gäller till och med utgången av
Möbelfakta-intygets giltighetstid, om inte annat följer av punkt 10, 12 eller 13.

10. Ändring av kravstandarden
10.1 Om kraven i Möbelfakta ändras måste Licenstagaren anpassa sin produkt till den nya
kravstandarden och har, utan sådan ändring, endast rätt att använda namnet Möbelfakta
och Möbelfaktas logotyp under en övergångsperiod på tolv till trettiosex månader beroende
på kravändringen.

11. Stickprovskontroll

11.1 TMF, eller av TMF utsedd part, äger rätt att utföra stickprovskontroller för att undersöka
om produkten överensstämmer med de uppgifter som lämnats i möbeldeklarationen, samt
att Licenstagaren följer dessa Licensvillkor. Om avvikelse upptäcks görs en
avvikelserapport. Om rättelse inte sker inom rimlig tid kan TMF vidta uppsägning av
Licensen enligt punkt 12 eller 13.
11.2 Licenstagaren är skyldig att inom rimlig tid efter underrättelse om stickprovskontroll ta
emot TMF, eller av TMF utsedd part.

12. Uppsägning av Licensen
12.1 Licenstagaren äger rätt att, med iakttagande av bestämmelserna i denna punkt, när
som helst skriftligen meddela TMF att Licensen sägs upp. Uppsägningstiden för
Licenstagarens uppsägning av Licensen är sex (6) månader räknat från datum från när
uppsägningshandlingen är TMF tillhanda. Under uppsägningstiden är licenstagaren skyldig
att fortsätta att betala årsavgiften.
12.2 TMF äger rätt att säga upp Licensen om:
a) Kravstandarden eller väsentliga delar av Licensvillkoren revideras,
b) Licenstagaren eller av denne anlitad underleverantör bryter mot dessa Licensvillkor,
c) det visar sig att Produkten inte överensstämmer med de uppgifter som lämnats i
möbeldeklarationen eller att erforderliga verifikat saknas.
d) det visar sig att licenstagaren inte har de erforderliga immaterialrättsliga rättigheterna till
produkter som marknadsförs med namnet Möbelfakta eller Möbelfaktas logotyp.
e) det visar sig att licenstagaren gjort sådan senare ändring av godkänd produkt att
kravstandarden inte längre uppfylls.
f) Licenstagaren inte tillsett att ny Möbelfakta-deklarant utbildats inom 12 månader från att
den förra slutade.
g) Licenstagaren inte betalar årsavgiften.
12.3 TMF:s uppsägning av Licensen i enlighet med punkten 12.2 ovan, ska ske skriftligen
och sändas till Licenstagarens senast uppgivna adress. Uppsägningstiden för TMF
uppsägning av Licensen är minst sex (6) månader räknat från det månadsskifte som inträffar
närmast efter det att uppsägningshandlingen är Licenstagaren tillhanda.
12.4 Om TMF säger upp Licensen enligt punkten 12.2 b-g), har Licenstagaren under trettio
(30) dagar rätt att vidta rättelse på egen bekostnad. Om rättelse sker och Licenstagaren
skriftligen underrättat TMF om detta ska uppsägningen vara utan verkan.
12.5 Under uppsägningstiden är Licenstagaren skyldig att fortsätta att betala årsavgiften.

13. Uppsägning med omedelbar verkan
13.1 TMF har rätt att säga upp Licensen med omedelbar verkan om Licenstagaren har
lämnat vilseledande uppgifter i sin möbeldeklaration eller grovt brutit mot dessa Licensvillkor.
13.2 Vid uppsägning enligt punkten 13.1 ska samtliga inbetalda årsavgifter samt
deklarationsavgifter tillfalla TMF.

14. Användningsförbud efter licenstidens upphörande
14.1 Efter licenstidens utgång, får Licenstagaren inte utan skriftligt tillstånd från TMF
använda eller hänvisa till namnet Möbelfakta eller Möbelfaktas logotyp. Detta innebär bland
annat att namnet Möbelfakta eller Möbelfaktas logotype varken får användas eller hänvisas
till vid marknadsföring, försäljning eller distribution av Produkten. Det åligger även
licenstagaren att informera samtliga aktörer inom försäljningsledet av de aktuella
produkterna att namnet Möbelfakta och Möbelfaktas logotyp inte får användas med
avseende på produkten i fråga.

15. Ändringar
15.1 TMF äger rätt att genomföra ändringar av Licensvillkoren, inkluderande rätten att
årligen justera årsavgiften och deklarationsavgiften. TMF ska i god tid och senast tre (3)
månader i förtid skriftligen meddela Licenstagaren om ändringarna för att ändringarna ifråga
skall bli gällande mellan parterna.
15.2 Licenstagare är skyldiga att följa de ändrade licensvillkoren. En Licenstagare som inte
önskar rätta sig efter de nya licensvillkoren har rätt att säga upp Licensen enligt punkt 10.1.

16 Ansvarsbegränsning
16.1 TMF ansvarar endast för avtalsbrott orsakade av vårdslöshet eller uppsåt från TMF:s
sida.
16.2 TMF ansvarar inte för fel eller underlåtenheter vilka är utan betydelse för Licensen eller
som inte medför annat än ringa olägenheter för Licenstagaren.
16.3 TMF ansvarar inte under några omständigheter för Produkten som Licenstagaren, eller
dess underleverantörer, producerar, marknadsför eller försäljer med namnet Möbelfakta eller
Möbelfaktas logotyp. Det åligger Licenstagaren att hålla TMF skadelös från anspråk från
tredje man i detta hänseende.
16.4 TMF:s skadeståndsansvar ska aldrig överstiga vad TMF mottagit för årsavgifter samt
deklarationsavgifter.
16.5 TMF ansvarar inte för att Licenstagaren har erforderlig immaterialrättsliga rättigheter till
produkten.

17. Övrigt

17.1 Om några villkor eller delar av villkor i Licensvillkoren av behörig domstol bedöms
ogiltiga eller inte verkställbara, ska de återstående villkoren fortsätta att gälla.
17.2 En användare som missbrukar webbplatsen eller bryter mot dessa Licensvillkor kan
komma att bli kontaktad och proportionerliga åtgärder kan komma att vidtas.
17.3 TMF förbehåller sig rätten att ändra, göra uppehåll eller ta bort innehåll från
Möbelfaktas webbplats samt stänga av användares åtkomst till Möbelfaktas webbplats om
användaren missbrukar webbplatsen.
17.4 Betalningsvillkor för alla fakturor från TMF är trettio (30) dagar netto, eller annan av
TMF på var faktura angiven längre tid. Vid utebliven betalning utgår ränta enligt 6 §
räntelagen intill dess att full betalning erlagts.

18. Överlåtelse
18.1 Licensen får inte överlåtas utan skriftligt medgivande av TMF.

19. Tvist
19.1 Vid tvist angående tolkning eller tillämpning av Licensvillkoren, Licensen samt därmed
sammanhängande rättsförhållanden, ska svensk lag tillämpas. Processen ska äga rum vid
allmän domstol i Stockholm.

