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Köpavtal ”TanumsMarin” (Konsument)
Villkor baserat på överenskommelsen 2012/15 mellan Konsumentverket och Sweboat
1. Tillämplighet
Dessa bestämmelser gäller vid försäljning av ny båt till konsument och enligt vid leveransen gällande specifikation. Konsumentköplagen, KKL (1990:932) innehåller utförliga, i allmänhet tvingande regler om konsumenters och säljares rättigheter och
skyldigheter. Följande bestämmelser anknyter till och kompletteras av konsumentköplagen.
2. Avlämnande och risken för varan
Om inte annat avtalats ska konsumenten hämta varan hos säljaren. Om säljaren ska leverera varan till konsumenten ska
konsumenten svara för fraktkostnaden, såvida inte annat överenskommits. Konsumenten ska ta emot varan på avtalad tid och plats.
Om konsumenten inte avhämtar varan enligt överenskommelse eller, vid leverans till honom, inte tar emot varan på avtalad tid, ska
han ersätta säljarens tilläggskostnader såvida försummelsen inte är ursäktlig. Risken för varan övergår på konsumenten när varan
överlämnats och kvitteras.
3. Undersökning av varan vid mottagandet
Konsumenten bör i eget intresse vid mottagandet eller snarast därefter undersöka om varan har synliga skador och inom skälig tid
anmäla eventuell sådan skada till säljaren. Konsumenten bör också inom skälig tid, efter det att han mottagit varan, pröva om den
fungerar tillfredsställande.
4. Fel
Frågan om varans fel regleras utförligt i 16-21 §§ KKL. Säljaren svarar dels för att varan är felfri och att den står i överenstämmelse
med varudeklarationen. Ett fel som visar sig inom sex månade efter det att varan avlämnats ska anses ha funnits vid avlämnandet,
om inte annat visas eller detta är oförenligt med varan eller felets art.
5. Reklamation
Om konsumenten vill åberopa att varan är felaktig ska han underrätta säljaren. Det är angeläget att reklamationen sker tidigt.
Reklamerar inte konsumenten inom skälig tid efter det han märkt felet får konsumenten inte åberopa felet. Meddelande som
lämnas inom två månader efter det att köparen märkt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid.
Konsumenten ska kunna visa att varan är köpt hos säljaren och när köpet ägde rum, lämpligen genom köpehandling eller kvitto.
Om syftet med en besiktning och/eller undersökning är att konstatera om varan är felaktig, har säljaren rätt till ersättning för
besiktnings- och/eller undersökningskostnad om resultatet visar att varan inte är felaktig. För att ha rätt till ersättning för ovanstående kostnader ska säljaren tydligt ha upplyst konsumenten om detta senast i samband med mottagandet av reklamationen.
6. Avhjälpande av fel
Konsumenten har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet eller företar omleverans, om detta kan ske utan oskälig kostnad för
säljaren. Avhjälpande eller omleverans ska ske inom skälig tid efter det att konsumenten framställts sitt krav och utan kostnad eller
väsentlig olägenhet för denne.
7. Konsumentens medverkan vid avhjälpande av fel
Konsumenten är vid avhjälpande av fel skyldig att i skälig omfattning lämna nödvändig medverkan, t.ex. att lämna in varan till
verkstad och att efter reparation hämta varan eller vid reparation i bostad hålla varan tillgänglig på överenskommen tid, utan krav
på ersättningsskyldighet mot säljaren.
8. Andra påföljder vid fel
Om avhjälpande inte sker inom skälig tid efter reklamation får konsumenten kräva sådant avdrag på priset som svarar mot felet eller
vid fel av väsentlig betydelse för denna, häva köpet.
9. Påföljder och reklamation vid säljarens dröjsmål
Om varan inte avlämnats eller avlämnats för sent och detta inte beror på konsumenten, kan denne under de förutsättningar som
anges i 11-13 §§ KKL hålla inne betalning och antingen kräva avlämnande eller häva köpet. Om varan avlämnats för sent får
konsumenten inte häva köpet eller kräva skadestånd om konsumenten inte inom skälig tid efter det att denna fick kännedom om
avlämnandet meddelar säljaren att denne vill åberopa dröjsmålet.
10. Betalning
Om inte annat följer av avtalet är konsumenten skyldig att betala kontant vid den tidpunkt då varan är tillgänglig för denne. Betalar
inte konsumenten i rätt tid och beror inte detta på säljaren, kan säljaren hålla inne varan och antingen kräva betalning eller häva
köpet enligt i 40 §§ KKL angivna förutsättningar. För betalningspåminnelse utgår särskild avgift enligt lag (1981:739) om ersättning
för inkassokostnader.
11. Konsumentens avbeställningsskydd
Konsumenten har rätt att avbeställa varan innan den avlämnats mot ersättning till säljaren enligt punkt 12 nedan.
12. Säljarens rätt till skadestånd
Om säljaren häver köpet eller konsumenten avbeställer varan har säljaren rätt till ersättning till sina kostnader och förluster i
överenstämmelse med 41§ KKL. Vid konsumentens avbeställning ska skadestånd utgå i % av köpeskillingen, enligt: Avbeställning
efter accepterat avtal men innan betald Handpenning - 3%. Efter erlagd Handpenning, men innan än 45 dgr från avtalad tidpunkt för
Slutbetalning - 10%. Inom 45 dagar från avtalad Slutbetalning - 20%. Efter avtalad tidpunkt för Slutbetalning, men innan
överlämnande - 30%.
13. Hävning och omleverans
Om köpet hävs eller omleverans sker, ska konsumenten återlämna varan i väsentligt oförändrat skick.

