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1. ALLMÄNT 

Dessa allmänna villkor ("Köpvillkor/en") gäller för 

dig som handlar i egenskap av näringsidkare vid 

köp av begagnade bildelar ("Vara/n") på digitala 

handelsplatser såsom Märkesdemo, Laga, 

Bildelsbasen, Skruvat, Blocket, Tradera och 

säljarens egen handelsplats ("Webbplatsen"). Du 

anses handla i egenskap av näringsidkare när du 

handlar för ändamål som har samband med den 

egna näringsverksamheten, oavsett om du är en 

fysisk eller juridisk person. För dig som handlar i 

egenskap av konsument gäller i stället ”Allmänna 

Köpvillkor för konsument”. 

På Webbplatsen marknadsför och säljs Varor av 

ett antal företag (varje företag kallas enskilt för 

”Säljaren”). När du som köpare ("Köpare/n") gör 

en beställning på Webbplatsen ingår du ett avtal 

med den Säljare som säljer de av dig valda 

Varorna.  Din avtalspart är således den Säljare 

som anges som säljare av de Varor som du vill 

köpa. Eftersom olika Säljare erbjuder olika Varor 

kan det innebära att Köparen ingår avtal med flera 

olika Säljare inom ramen för samma beställning 

om Köparen beställer Varor från olika Säljare.  

2. AVTALET OCH DESS INGÅENDE 

En bindande beställning (anbud) innebärande att 

Köparen åtar sig att köpa valda Varor uppkommer 

när Köparen har bekräftat sin beställning på 

Webbplatsen.  

När Köparens beställning har mottagits kommer 

Säljaren att bekräfta mottagandet av Köparens 

beställning genom att skicka en 

beställningsbekräftelse till den e-postadress som 

Köparen har angivit. Detta innebär inte att något 

bindande avtal har slutits. Ett bindande avtal 

uppkommer först när Köparens beställning lämnar 

lagret och Köparen mottar en leveransbekräftelse, 

som ska anses utgöra en accept av Köparens 

beställning. Säljaren reserverar sig för 

slutförsäljning innan leveransbekräftelsen har 

skickats ut och har rätt att annullera delar av eller 

hela Köparens beställning om Varan hinner sälja 

slut innan den lämnar lagret. Köparen kommer i 

sådant fall att informeras om att Varan har 

annullerats. 

Samtliga avtal med Säljaren ingås på svenska.  

För att ingå avtal med Säljaren måste Köparen 

vara 18 år eller äldre. När Köparen gör en 

beställning av Varor bekräftar Köparen att 

Köparen är 18 år eller äldre och att denna har rätt 

att ingå avtal på uppdrag av Köparen om denne är 

en juridisk person. Säljaren förbehåller sig rätten 

att i enskilda fall neka eller ändra Köparens 

beställning (exempelvis om Köparen uppgivit 

felaktiga personuppgifter och/eller har 

betalningsanmärkningar).  

3. PRODUKTINFORMATION 

Varje Vara har en produktsida med information 

om bland annat Varans egenskaper, pris samt 

uppgift om Säljaren. Samtliga Varor är begagnade 

och säljs i "befintligt skick".  

Säljaren reserverar sig för eventuella bild- och 

skrivfel på Webbplatsen. Säljaren har rätt att 

korrigera eventuella fel och att uppdatera eller 

ändra informationen på Webbplatsen. Om ett 

felaktigt pris har angetts för en Vara som Köparen 

har beställt kommer Köparen att underrättas och 

Säljaren kommer att invänta Köparens 

godkännande av det ändrade priset innan 

Köparens beställning skickas.   

Bilder på Webbplatsen ska endast ses som 

illustrationer och Säljaren garanterar inte att 

bilderna återger Varornas exakta utseende eller 

funktioner.  Viss färgskillnad kan förekomma 

beroende på upplösning, fotokvalitet och 

bildskärm.   

4. BETALNING 

Priset för Varan framgår på Webbplatsen i 

anslutning till information om Varan.  

Leveranskostnader och eventuella övriga avgifter 

(till exempel faktureringsavgift) anges separat.  

Villkor från Säljarens betalningsleverantör vid 

kortbetalning samt vid faktura och delbetalning 

kan komma att tillämpas vid köp. Sådan tredje 
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parts villkor anges i så fall på betalningssidan 

innan Köparen bekräftar sin beställning.  

Säljaren förbehåller sig rätten att göra en 

kreditupplysning på Köparen vid köp genom 

betalningsleverantör. Insamling och behandling av 

personuppgifter samt kreditupplysning är 

nödvändig för att behandla Köparens önskemål 

om 14 dagars kredit. 

5. LEVERANS 

Varor levereras i samarbete med Postnord AB och 

endast inom Sverige. Varorna skickas till den 

adress som anges av Köparen vid beställning.  

Vilka fraktalternativ som erbjuds framgår av 

Webbplatsen.  

Varorna kan även hämtas av Köparen hos Säljaren 

eller Säljarens lager på den dag som Säljaren och 

Köparen kommer överens om.  

Risken för Varan övergår till Köparen när Säljaren 

överlämnat Varan till transportföretaget eller, om 

Varan ska hämtas hos Säljaren eller Säljarens 

lager, när Varan ställs till Köparens förfogande hos 

Säljaren på överenskommen dag.  Varan ska anses 

avlämnad när risken övergår enligt denna punkt. 

6. LEVERANSTID 

Uppskattad leveranstid är normalt 3 - 4 

arbetsdagar från datum för Säljarens 

beställningsbekräftelse, beroende på Varans 

storlek. Om avtalet avser Varor av mindre storlek 

och om beställningen läggs på Webbplatsen under 

en arbetsdag före kl. 12.00, sker leverans normalt 

efterföljande arbetsdag. Om Varan beställs innan 

den är demonterad tillkommer normalt ett par 

dagars leveranstid. 

Beställer Köparen flera Varor i en och samma 

beställning kan Varorna komma att levereras i 

flera försändelser. Leveranstiden kan variera för 

Varor som beställs från olika lager.  

Samtliga leveranstider är uppskattade 

leveranstider. Säljaren ansvarar bara för försening 

som beror på Säljaren.  

Vid försening av leverans för vilken Säljaren svarar 

har Köparen, som enda påföljd, rätt till fullgörelse 

av avtalet om inte hindret att fullgöra avtalet 

beror på Force Majeure (se punkt 0 nedan) eller 

om fullgörelsen skulle förutsätta uppoffringar som 

inte är rimliga med hänsyn till Köparens intresse 

av att Säljaren fullgör köpet. Köparen har dock 

rätt att häva avtalet om förseningen pågår i mer 

än 3 veckor. Köparen har inte rätt till skadestånd 

vid försening.  

7. OUTLÖSTA PAKET 

För outlösta paket debiteras en avgift för att täcka 

transport- och administrationskostnader. 

• Brev och paket upp till 35 kg: 250 kr 

• Paket över 35 kg: 450 kr 

• Halvpall: 700 kr 

• Helpall och bur: 950 kr 

Säljarens betalningsleverantör sköter dessa 

fordringar. 

8. ANKOMSTKONTROLL  

När Varan avlämnats ankommer det på Köparen 

att göra en ankomstkontroll av försändelsen med 

avseende på art och mängd och synbara defekter 

på förpackningen.  

Eventuella fel med avseende på art och mängd 

och synbara defekter ska reklameras till Säljaren 

inom 7 dagar från det att Varan avlämnades enligt 

punkt 5.   

Reklamerar Köparen inte inom den tid som anges 

ovan, förlorar Köparen rätten att åberopa felet 

med avseende på art och mängd och synbara 

defekter. Reklamation sker genom att kontakta 

Säljaren. Kontaktuppgifter till Säljaren finns på 

Webbplatsen och i Säljarens leveransbekräftelse. 

9. MONTERING AV VARA  

Varan måste alltid monteras fackmannamässigt 

enligt tillverkarens rekommendationer. Det 

ankommer på Köparen att montera Varan 

fackmannamässigt och i enlighet med tillverkarens 

rekommendationer.  
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För vissa reparationer krävs - enligt tillverkarens 

rekommendationer - att slitagedelar byts ut i 

samband med att Varan monteras. Att Varan ska 

monteras i enlighet med tillverkarens 

rekommendationer innefattar även en skyldighet 

att byta komponenter som enligt tillverkaren ska 

ersättas med nya.  

10. FEL I VARA 

Om Köparen är en bil- eller skadeverkstad 

omfattas Varan av garanti, se punkt 11. I övrigt 

gäller bestämmelser om felansvar enligt denna 

punkt 10. 

Samtliga Varor är kvalitetskontrollerade men säljs 

i "befintligt skick". Detta innebär bl.a. att Säljaren 

inte ansvarar för så kallade slitagedelar som kan 

ingå i Varan. Med slitagedelar avses exempelvis 

remmar, spännrullar, vattenpumpar, tändstift, 

bromsbelägg etc.   

Fel i Vara föreligger när Varan inte 

överensstämmer med Varans beskrivning på 

Webbplatsen. Vid fel i Vara ska Säljaren, efter 

eget gottfinnande och som Köparens enda påföljd, 

erbjuda Köparen någon av följande påföljder: (i) 

omleverans, (ii) avhjälpande eller (iii) prisavdrag 

som motsvarar felet. Säljaren kan även välja att ge 

Köparen pengarna tillbaka. Säljaren har däremot 

inte rätt till skadestånd.  

Säljaren ansvarar inte för fel som inte beror på 

Säljaren, till exempel felaktig montering av 

Köparen eller montering som inte är 

fackmannamässig. Säljaren ansvarar inte heller för 

fel som orsakats av olyckshändelse, vanvård, 

onormal användning eller liknande efter 

tidpunkten för Varans avlämnande.  

11. REKLAMATION 

För att göra gällande fel i Varan enligt punkt 10 

måste Köparen reklamera felet inom 1 månad 

från det att Varan avlämnades enligt punkt 5.  

Reklamerar Köparen inte inom den tid som anges 

ovan, förlorar Köparen rätten att åberopa felet. 

För det fall Köparen reklamerar Varor ska Köparen 

iaktta skälig omsorg och vårda dessa under den tid 

som Köparen har dem i din besittning.  

Reklamation sker genom att kontakta Säljaren. 

Kontaktuppgifter till Säljaren finns på 

Webbplatsen och i Säljarens leveransbekräftelse. 

Säljaren kommer då att informera Köparen om 

hur Köparen ska gå till väga för att reklamera 

Varan.  

Om Säljaren konstaterar att det inte föreligger fel i 

Varan enligt punkt 10, ska Köparen ersätta 

Säljaren för de kostnader som Säljaren haft för att 

fastställa att fel ej förelegat. 

12. GARANTIVILLKOR 

FÖR KÖPARE SOM UTGÖR BILVERKSTÄDER ELLER 

AUKTORISERADE SKADEVERKSTÄDER, OCH DÄR 

KÖP AV VARAN GÖRS FÖR ANVÄNDNING I 

SÅDAN VERKSAMHET, GÄLLER FÖLJANDE 

GARANTIVILLKOR. GARANTIVILLKOREN GÄLLER 

SÅLEDES INTE FÖR KÖPARE SOM INTE UTGÖR EN 

BIL- ELLER EN AUKTORISERAD SKADEVERKSTAD.  

Vilken garantiklass som gäller för Varan anges i 

anslutning till Varan på Webbplatsen.  

Garantiklass 1 

Garantitid 12 månader förutsatt att delen är 

monterad enligt tillverkarens anvisningar. Delen 

ersätts med en likvärdig del eller krediteras. Frakt 

bekostas av säljande företag.  

Garantitid för yrkesfordon är 12 månader och 

maximalt 1,000 mil.  

 

Bilverkstad och Auktoriserad Skadeverkstad får 

ersättning för montering och 

demonteringskostnader samt 

förbrukningsmaterial enligt tillverkarens 

garantidebitering. Den anslagna arbetstiden 

ersätts för närvarande med 850kr/timme 

exklusive mervärdeskatt. Vid försäkringsärende 

ersätts försäkringsbolagets debitering.  

Garantiklass 2  

Garantitid 12 månader förutsatt att delen är 

monterad enligt tillverkarens rekommendationer. 
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Delen ersätts med en likvärdig del eller krediteras. 

Frakt bekostas av säljande företag.  

Garantitiden för yrkesfordon är 12 månader och 

maximalt 1,000 mil.    

Montering och demonteringskostnader samt 

förbrukningsmaterial ersätts inte. 

Garantiklass 3 

Funktionsgaranti, kunden informeras om den 

status som varan har. Returrätt inom 30 dagar, 

varan krediteras och kunden betalar 

fraktkostnader.  

Slitagedelar som ingår i eller på varan är 

undantagna (tex. rem, spännrulle, vattenpump, 

tändstift, bromsbelägg, spridare mm.).  

Montering och demonteringskostnader ersätts ej.  

Rutin för garantiärenden 

Garantin följer köparen och anmälan skall ske 

inom skälig tid, normalt 14 dagar. Anmälan skall 

göras till säljande företag som behandlar din 

garantianmälan och meddelar åtgärd. Åtgärden 

kan påbörjas efter att skriftligt medgivande 

lämnats av företaget. Garantiarbeten påbörjade 

utan medgivande ersätts ej. Säljande företag har 

rätt att erbjuda, men är inte skyldig att skaffa, en 

likvärdig ersättningsdel. Om likvärdig del inte finns 

krediteras köpet. För garantiklass 1 ersätts även 

montering och demonteringskostnader samt 

förbrukningsmaterial. 

13. FORCE MAJEURE 

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att 

fullgöra viss förpliktelse enligt parternas avtal, om 

underlåtenheten har sin grund i omständighet av 

det slag som anges nedan (“befriande 

omständighet”) och omständigheten förhindrar, 

avsevärt försvårar eller försenar fullgörande 

därav. Såsom befriande omständighet ska anses 

bl.a. myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, 

nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på 

arbetsmarknaden, uteblivna leveranser från 

underleverantörer, fördyrande omständigheter, 

blockad, brand, översvämning eller 

olyckshändelse av större omfattning.  

14. SKADESTÅND  

Säljaren ansvarar endast för direkta skador som 

uppstår till följd av dessa Köpvillkor uppgående till 

SEK 10,000. Säljaren har inget ansvar gentemot 

Köparen för indirekta skador, utebliven vinst, 

minskad eller avbruten affärsverksamhet samt 

missade affärsmöjligheter.  

Eventuella skadeståndskrav ska framställas mot 

Säljaren så snart som möjligt, dock senast 6 

månader från det att kravet uppstod. Framställs 

kravet senare är Säljaren fritt från 

ersättningsskyldighet.  

15. KONTAKTUPPGIFTER  

Säljarens kontaktuppgifter för reklamation, 

garanti eller andra frågor med anledning av dessa 

Köpvillkor framgår på Webbplatsen och i Säljarens 

leveransbekräftelse.  

16. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

Se säljarens hemsida för information om 

behandling av personuppgifter. 

17. ÄNDRING AV VILLKOR 

Köpvillkoren kan från tid till annan komma att 

uppdateras. Den version av Köpvillkoren som 

gällde när Köparens beställning gjordes kommer 

dock alltid att tillämpas för Köparens och Säljarens 

förpliktelser i förhållande till aktuell beställning.  

Dessa Köpvillkor revideras senast den 2022-05-10. 

18. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING 

Tvist rörande tillämpningen av dessa Köpvillkor 

eller därmed sammanhängande frågor ska i första 

hand lösas genom förhandling och 

överenskommelse mellan Köparen och Säljaren. 

Eventuell tvist ska avgöras av allmän domstol på 

den ort där Säljaren har sitt säte varvid svensk rätt 

ska tillämpas.  


