Regler och villkor för Tipsakuten (version 201803A)
1. Berör ”stora affärer” och att vara medveten om att alla ”affärer” inte
blir av inom viss ”tid”…
a) Tipsaren som ger ett tips på en ”affär” måste vara medveten om att affären av olika
anledningar kan ”gå i stöpet” alternativt bli väsentligt större än man räknat med (exvis om
kunden har massor av andra verksamheter) och i detta fall räknas affär 1 som den
”tipsgrundande” affären. Fortsättningsvis behandlas kommande ”affärer” och ersättningar
på denna kund från fall till fall.
b) Tidsrymden på varje tipsad affär är ½ år. Därefter kan i vissa fall även en försenad affär
beaktas och ersättning utbetalas.

2. Vilken typ av ersättningar finns ?
a) Engångskostnad/ersättning: I det fall någon investerar som Franchisetagare i ett område,
län exvis och betalar en Franchiseavgift på 55 000 kr så utgår ersättning på det beloppet
efter att inbetalning skett, se pkt 4.
b) Löpande kostnad/ersättning: Om tipset utgör en Tjänst exvis Städning och ettårsavtal så
utbetalas ersättningen grundat på städfaktureringen fördelat på 3 månader.

3. Vilka typer av ”affärer” finns.
a) Engångsaffärer: Ett belopp på en ”affär” och tipsersättning fås.
Löpande affärer: Delsummor betalas, löpande kontrakt exvis.
b) Tips på lägenheter, uthyrning osv…

4. Hur/när betalas ersättningar ut och löneutbetalningar.
a) Faktura: Den ställs ut på 10 dagar netto och med start 1 vecka efter att ”affären” betalats.
b) Lön: Utbetalas alltid den 25:e månaden efter att ”affären” betalats.

5. Utbetalningsnivåer:
a) Faktura: minst 500 kr exkl moms. Under 500 kr samlas det ihop till gräns uppnåtts.
b) Lön: se faktura. Nettolön på 500 kr efter skatt.

6. Vissa tips har en kostnad på 50 kr exkl moms för tipsaren
a) Om man exvis har en lägenhet till salu så förmedlas mailadressen/telefonnummer till
Tipsaren.
b) Detsamma gäller bilar… eller annan detaljhandel… osv.

