
                         
 

 

FA TRAILER ABs  
ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR 
 
 
1. Bakgrund 
 FA Trailer AB (”FA Trailer”) bedriver som en del av sin verksamhet försälj-

ning av släp, food trucks och lastbilar specialbyggda efter Köparnas önske-
mål. (”Produkterna”). För försäljning och köp av Produkterna gäller följande 
Allmänna försäljningsvillkor. 

2. Priser  
 Alla i dessa Allmänna försäljningsvillkor angivna priser är exklusive moms. 

FA Trailer förbehåller sig rätten att med sextio (60) dagars varsel ändra pris-
listan. Om inte annat framgår av individuell prisöverenskommelse med 
respektive kund tillkommer debitering för eventuell frakt och leverans. 

3. Konsument – Näringsidkare 
Med konsument menas i dessa bestämmelser köpare som avser att 
använda fordonet huvudsakligen för enskilt bruk. Med näringsidkare avses 
övriga köpare. 
För konsument gäller konsumentköplagen (”KKL”). Lagtexten eller en 
broschyr om lagen ska finnas tillgänglig hos FA Trailer. 

4.  Köpeavtal och beställning 
a. Detta avtal inkl. Allmänna försäljningsvillkor är bindande för båda parter 
när köpekontraktet undertecknats av köpare och behörig företrädare för FA 
Trailer samt handpenning erlagts. 
b. Har endast konsument undertecknat avtalet föreligger en beställning. FA 
Trailer blir bundet när köpeavtalet undertecknats av behörig företrädare 
samt handpenning erlagts. Det undertecknade avtalet eller en orderbe-
kräftelse ska skickas till konsumenten senast 4 vardagar efter beställnings-
dagen. Konsumenten är bunden när han erhållit avtalet/ orderbekräftelsen. 
c. Om köpeavtalet endast undertecknats av näringsidkare är denna bunden 
av sin underskrift. För FA Trailer är avtalet bindande sedan det underteck-
nats av behörig företrädare, handpenningen erlagts och avtalet sänts till 
näringsidkare. Detta ska ske inom fyra vardagar efter 
näringsidkarens underskrift. 

5. Betalningsvillkor m m 
 Betalning sker innan hämtning eller hemleverans enligt vad som 

överenskommits. Vid försenad eller utebliven betalning utgår dröjsmålsränta 
med från var tid gällande referensränta med tillägg av åtta (8) 
procentenheter samt äger FA Trailer rätt att i sådant fall stoppa leveranser 
avseende inneliggande och orderbekräftade ordrar avseende Produkterna 
till dess utestående och förfallna fakturor reglerats.  

6.  Avbeställning 
Konsument har rätt att avbeställa fordonet före leveransen mot ersättning 
enligt p 15. 

7. Leveranstid/Leveransförsening 
Leveransdag ska anges i köpeavtalet. Har leveransdag inte avtalats levere-

ras fordonet inom skälig tid, normalt två veckor för begagnat fordon. 
Köparen är medveten om att förseningar angående nya fordon kan ske på 
grund av tredje part såsom Transportstyrelsen eller gällande eventuell 
besiktning hos Bilprovning, vilket ligger utanför FA Trailers kontroll. Leverans 
kan dock normalt ske inom åtta veckor för nytt fordon från den dag köparen 
undertecknade köpeavtalet. Vid leveransförsening kan konsumenten kräva 
leverans men han får inte vänta orimligt länge med att framställa ett sådant 
krav. Om förseningen är av väsentlig betydelse för konsumenten - vid 
bedömningen härav skall såväl tidsaspekten som det egna behovet beaktas 
- får han häva köpet om han inom skälig tid, normalt två veckor från det FA 
Trailer underrättat honom om leveransförseningen, meddelar FA Trailer att 
han häver köpet. Konsumenten kan istället ge FA Trailer en bestämd 
tilläggstid för leveransen, minst en vecka. Konsumenten får häva köpet om 
fordonet inte avlämnas inom tilläggstiden. Har konsumenten uppmanat FA 
Trailer att leverera får konsumenten alltid häva köpet om fordonet inte 
avlämnas inom skälig tid därefter, normalt tre veckor. Näringsidkare får häva 
köpet om FA Trailer förfarit försumligt och företaget inte inom skälig tid, 
normalt tre veckor från en uppmaning att leverera, levererat fordonet. 
Hävningsrätt föreligger dock inte om förseningen är av ringa betydelse för 
näringsidkaren. FA Trailer är inte skyldigt att leverera om detta är omöjligt 
p.g.a. de förutsättningar som anges i 12 och 14 §§ KKL. Köparen har rätt till 
ersättning för den skada han drabbas av p.g.a. leveransförsening, se p 13. 
Avser köpet en specialleverans d v s fordon som tillverkats eller skaffats 
särskilt för köparen efter dennes anvisningar eller önskemål och FA Trailer 
inte utan väsentlig förlust kan avyttra fordonet får köparen häva köpet 
endast om syftet med köpet är väsentligt förfelat genom försening och FA 
Trailer insåg eller bort inse detta. 

8. Inbyte 
Köpare försäkrar att angivet inbytesfordon är hans egendom utan annan in-
skränkning i äganderätten än som följer av att den står som säkerhet för 
skuld som anges i köpeavtalet. Om det visar sig att skulden är högre än 
köparen har uppgivit sänks nettopriset på inbytesfordonet med motsvarande 
belopp. Inbytesfordonet ska levereras med standardutrustning, t ex sommar-
däck, och i övrigt i samma skick och med samma utrustning som vid värde-
ringstillfället om inte annat avtalats. Om inbytesfordonet är i påtagligt 
annorlunda skick kan FA Trailer påfordra omvärdering dock inte enbart p g a 
förändrad körsträcka om denna understiget 100 mil från värderingstillfället. 
Avdrag görs därvid med 25 kr per mil, såvida inte annat belopp avtalats. 

Köparen ska erlägga fordonsskatt, kostnad för försäkringar och andra av-
gifter fram till dess inbytesfordonet överlämnas till FA Trailer. FA Trailer har 
rätt till återstående skatt om inte annat avtalats. 

9. Prisändring 
Höjs skatter, tullar, växelkurser eller offentliga avgifter som påverkar fordo-
nets pris före leveransen i förhållande till vad som gällde vid avtalets teck-
nande, ska köparen erlägga ett mot höjningen svarande pristillägg om detta 
överstiger 300 kr. Köparen har rätt att häva avtalet om pristillägget uppgår till 
mer än 7 % av det avtalade priset och FA Trailer påfordrar att erhålla ett 
tilläggsbelopp av minst sådan storlek. Sänkning av skatter etc. ska komma 
köparen till godo med motsvarande belopp. Vid prishöjning av annan orsak 
och som ligger utanför FA Trailers kontroll och som inträffar mer än fyra 
månader från avtalets ingående ska köparen erlägga ett mot höjningen 
svarande pristillägg. Köparen har dock i sådant fall rätt att häva köpet. 

10. Garantier och felansvar 
Har FA Trailer lämnat särskild garanti gäller denna som del av köpeavtalet. 
Har garanti inte lämnats svarar FA Trailer enligt KKL gentemot konsument 
för fel som föreligger vid leveransen som t ex att fordonet är i annat skick än 
vad som angivits i lämnad varudeklaration eller i övrigt avviker från vad som 
avtalats, att fordonet inte skulle godkännas utan anmärkning vid en obliga-
torisk kontrollbesiktning eller att fordonet är i sämre skick än konsumenten 
med hänsyn till pris och körsträcka med fog kunnat förutsätta. Gentemot 
näringsidkare svarar FA Trailer beträffande nytt fordon som sålts utan 
garanti för material och tillverkningsfel som förelåg vid leveransen och för fel 
som beror på FA Trailers försumlighet och beträffande begagnat fordon som 
sålts utan garanti för att den vid leveransen uppfyllde gällande trafiksäker-
hetskrav samt att den inte var i väsentligt sämre skick än köparen med hän-
syn till priset och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta. 
 

11. Reklamation 
Vid fel på fordonet ska köparen hos FA Trailer reklamera felet inom skälig 
tid, normalt två veckor, efter det att han märkt eller bort märka felet. Köparen 
får dock inte reklamera senare än två år efter leveransdagen (visst undantag 
se 24 § KKL). 

12. Påföljder vid fel 
a. FA Trailer har rätt att välja mellan att avhjälpa fel eller att leverera felfritt 
likvärdigt fordon om detta görs inom skälig tid, normalt 2 veckor efter köpa-
rens reklamation, och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen. 
Konsumenten behöver i normalfallet inte acceptera mer än två avhjälpnings-
försök för samma fel. 
b. Köpare har rätt att hålla inne så mycket av betalningen som svarar mot 
hans krav p.g.a. felet och kan kräva att felet avhjälps eller att FA Trailer 
levererar ett fordon i avtalat skick om det kan ske utan oskälig kostnad eller 
väsentlig olägenhet för FA Trailer. 
c. Köparen har rätt till prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller, 
om felet är av väsentlig betydelse för honom, rätt att häva köpet om FA 
Trailer inte förfarit enligt A eller B ovan. 
d. Vid hävning ska konsumenten återlämna fordonet mot att FA Trailer åter-
betalar köpeskillingen och ränta på denna. FA Trailer har rätt till ersättning 
för den nytta konsumenten haft av fordonet. Vid bedömningen av om konsu-
menten ska betala ersättning för nytta ska hänsyn tas till de besvär och olä-
genheter konsumenten haft, t ex att han inte kunnat använda fordonet i 
normal omfattning. Konsumenten ska efter avräkning erhålla minst ett be-
lopp som ger honom möjlighet att köpa ett felfritt fordon som, beträffande 
standard och skick motsvarar det återställda fordonet vid hävningstillfället. 
e. Köparen har rätt till ersättning enligt p 13 för den skada han drabbas av 
p.g.a. fel. Vid hävning har han dock inte rätt till ersättning för besvär och olä-
genheter om dessa redan har beaktats vid bedömningen av den nytta han 
haft av fordonet. 
f. Om näringsidkare häver köpet utgår ränta på köpeskillingen och FA Trailer 
har rätt till ersättning för fordonets nyttjande med 40 kr milen. Angående 
släpkärror och påhängsvagnar ska en individuell bedömning av varans skick 
genomföras vid återlämnandet och avdrag göras för nyttjandet i enlighet 
med fastställt skick men med minst 10 procent av Köpeskillingen. 

13. Köparens rätt till skadestånd 
a. Konsumenten har under de i KKL angivna förutsättningarna rätt till ersätt-
ning för skada - t ex utgifter och förluster - som åsamkas honom p g a att 
fordonet är felaktig eller p g a FA Trailers dröjsmål. Skadeståndet omfattar 
dock inte ersättning för förlust i näringsverksamhet. Konsumenten är skyldig 
att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. 
b. Näringsidkare har rätt till skälig ersättning för den skada han drabbas av 
p.g.a. fel eller leveransförsening om FA Trailer förfarit försumligt. Ersättning 
utgår för skäliga utlägg men inte för förlust i näringsverksamhet eller för 
skada på annat än fordonet. 

14. Försening på köparens sida 
a. Om konsumenten inte betalar i rätt tid och dröjsmålet inte beror på FA 
Trailer kan detta kräva betalning och dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 
FA Trailer kan häva köpet om konsumentens dröjsmål utgör ett väsentligt 
avtalsbrott eller om FA Trailer givit konsumenten en bestämd tilläggstid för 
betalningen och denna inte är oskäligt kort, normalt två veckor, och konsu-
menten inte betalat inom denna tid. FA Trailer har vid hävning rätt till ersätt-
ning med 10 % av det avtalade priset om inte annat anges i p 15 C och D. 
b. Om näringsidkare underlåter att fullfölja köpet kan FA Trailer antingen 
kräva köpets fullgörande eller ersättning med 15 % av det avtalade priset 
samt ersättning för på- och avmontering av extrautrustning och övriga kost-
nader med anledning härav. 



                         
 

 

 
15. Skadestånd vid avbeställning  

a. Avbeställer en konsument fordonet inom fyra vardagar efter det att 
bindande avtal ingåtts enlig 4 a har FA Trailer rätt till ersättning med 7 % av 
det avtalade priset dock lägst 1500 kr, utöver den erlagda handpenningen. 
Har fordonet försetts med extra utrustning ska konsumenten dessutom 
ersätta FA Trailer dess kostnader för visad på- och avmontering av utrust-
ningen och övriga kostnader med anledning härav. Vid senare avbeställning 
har FA Trailer rätt till ersättning med 10 % utöver den erlagda hand-
penningen. 
b. Har beställning skett enligt p 4 B har FA Trailer, om Köparen blivit bunden 
av beställningen, rätt till ersättning med 15 %, utöver den erlagda 
handpenningen. 
c. Om köpet avser en specialleverans eller fordonet annars är av sådant 
slag att den inte utan betydande förluster kan avyttras till annan Köpare eller 
överstiger fordonets pris 5 basbelopp har FA Trailer vid avbeställning eller 
hävning rätt till ersättning med 20 % av priset om Köparen avbeställer 
fordonet efter det avtalet blivit bindande, utöver den erlagda handpenningen 
d. Avser avbeställningen ett fordon med ett pris understigande 5 basbelopp 
eller ett fordon för rörelsehindrade el dyl. har FA Trailer inte rätt till ersättning 
om orsaken till avbeställningen eller dröjsmålet med betalningen är att 
konsumenten utan egen skuld råkat i varaktiga betalningssvårigheter genom 
t ex arbetslöshet, sjukdom eller dödsfall och FA Trailer utan onödigt dröjsmål 
underrättats därom. Härutöver gäller vad som anges i 41 § KKL. 

16. Registrering 
Om inte annat överenskommits ombesörjer FA Trailer att Produkterna vid 
behov besiktigas och registreras. Utlägg för detta betalas av köparen och 
ska anges i köpeavtalet. 
 

17. Återtagandeförbehåll 
FA Trailer förbehåller sig rätten att återta Produkterna intill dess köparen full-
gjort samtliga betalningsförpliktelser enligt Köpeavtalet. 

18. Kreditköp 
Vid kreditköp utgår kreditkostnader i enlighet med vad som framgår av köpe-
avtalet. Övriga kreditvillkor framgår av bifogad handling av avbetalnings-
kontrakt. 

19. Force Majeure 
FA Trailer är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse 
enligt dessa Allmänna villkor om underlåtenheten har sin grund i omständig-
het av det slag som anges nedan och omständigheten förhindrar, avsevärt 
försvårar eller försenar fullgörande därav. Såsom befriande omständighet 
skall anses bland annat myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen 
eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, över-
svämning eller olyckshändelse av större omfattning. 

20. Tvist 
Om en tvist mellan konsument och FA Trailer inte kan lösas genom för-
handlingar mellan parterna kan konsumenten vända sig till den kommunala 
konsumentvägledningen eller till Allmänna Reklamationsnämnden. Därefter 
ska tvister avgöras i svensk allmän domstol. Svenska lag ska tillämpas och 
rättegångsspråket är svenska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………… 
 Köparens underskrift alt. signering med bankid via Scrive 

 

 


