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ALLMÄNNA VILLKOR – AVBETALNINGS
KÖPEAVTAL NÄRINGSIDKARE
Sidan 1 av 2

Avtalsnummer:
1. Bakgrund
Detta avtal avser avbetalningsköp av Objektet. Säljaren förbehåller sig rätten att 
återta Objektet från Köparen i enlighet med punkt 10.2 (återtagandeförbehåll). Lag 
(1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. innehåller tvingande reg
ler tillämpliga på detta avtal. Det är vid straffansvar enligt lag förbjudet för Köparen att 
sälja, pantsätta eller på annat sätt avhända sig Objektet under kredittiden.

2. Kreditvillkor
2.1 Kontantpris utgörs av Säljarens anskaffningskostnad för Objektet, inklusive mer
värdesskatt. 

2.2 Kreditbeloppet utgörs av Objektets kontantpris minskat med eventuell kontant
insats i enlighet med punkt 3.8 och/eller minskat med eventuell fordran för inbytesbil 
i enlighet med punkt 3.9.

2.3 Kreditkostnaden utgörs av det sammanlagda beloppet av ränta och avgifter, in
klusive interimsavgift, som Köparen har att erlägga med anledning av krediten. Even
tuell dröjsmålsränta enligt punkt 3.4, påminnelseavgift eller annan avgift relaterad till  
Köparens dröjsmål med betalning och som Köparen är skyldig att utge till Säljaren 
enligt detta avtal ingår inte i kreditkostnaden.

2.4 Kreditfordran utgörs av summan av kreditbeloppet och kreditkostnaden.

2.5 Kredittiden utgörs av den tid Säljaren lämnar Köparen anstånd med betalning av 
kreditbeloppet enligt detta avtal. Kredittiden består av den eventuella interimsperio
den och kreditperioden.

2.6 Kreditperioden börjar löpa först den dag som infaller den första dagen i den 
kalender månad som börjar närmast efter dagen för faktisk leverans (leveransdagen). 
Den dag då kreditperioden börjar löpa benämns startdagen. Interimsperioden utgörs 
av den eventuella perioden från leveransdagen till startdagen.

2.7 Kreditfordran skall vara till fullo betald senast vid utgången av kreditperioden. 
Kreditfordran kan komma att betalas i förtid vid:

• Förlust eller skada på Objektet i enlighet med punkt 9.5.
• Förtidsbetalning av Köparen i enlighet med punkt 10.1.
• Krav på omedelbar betalning och återtagande av Objektet av Säljaren i enlighet 

med punkt 10.2.
3. Periodbetalningar och andra betalningar
3.1 Från och med startdagen till och med utgången av kreditperioden ska Köparen 
tillse att periodbetalning är Säljaren tillhanda senast den sista dagen av varje be
talningsperiod enligt angivna uppgifter och i enlighet med övriga villkor i detta av
tal. Periodbetalningarna består av avbetalning på kreditbeloppet och ränta. Räntan 
beräknas på faktiskt antal dagar under aktuellt kalenderår med en Räntedagsbas 
365/360 och skall erläggas i efterskott för varje betalningsperiod tillsammans med 
periodbetalning. Räntesatsen kan aldrig understiga noll procent. Vid utgången av den 
sista betalningsperioden är Köparen skyldig att betala angiven restskuld. Restskul
den utgörs av återstoden av kreditbeloppet.

3.2 Från och med leveransdagen till och med utgången av interimsperioden debite
ras en interimsavgift per dag som motsvarar angiven periodbetalning dividerad med 
antalet dagar i betalningsperioden. Interimsavgiften skall erläggas i efterskott tillsam
mans med den första periodbetalningen.

3.3 Uppläggningsavgift utgår med angivet belopp och skall betalas samtidigt med den 
första periodbetalningen. Administrationsavgift utgår för närvarande med det belopp 
som anges i avtalet. Övriga avgifter utgår enligt de grunder som Säljaren vid var tid 
allmänt tillämpar vid avbetalningsköp för näringsidkare.

3.4 Vid dröjsmål med erläggande av periodbetalning eller annan betalning enligt detta 
avtal skall Köparen erlägga ränta på förfallet belopp med för närvarande tjugofyra 
(24) procent per år, för närvarande dock lägst sjuttiofem (75) kronor.

3.5 På Säljarens anmodan skall samtliga betalningar enligt detta avtal erläggas via 
autogiro på den förfallodag som Säljaren anger.

3.6 I periodbetalningarna ingår mervärdesskatt, därutöver ingår inte andra med av
betalningsköpet sammanhängande eventuella skatter och avgifter. Säljarens övriga 
kostnader såsom transport, tull och dylikt ingår inte heller. Sådana skatter, avgifter 
och kostnader debiteras Köparen särskilt om inte annat överenskommits skriftligen. 
Kostnader som hänför sig till utnyttjande av Objektet, såsom registreringsavgift, för
säkringspremie, böter, drifts, underhålls och reparationskostnader, fordonsskatt och 
dylikt ingår inte i periodbetalningarna utan dessa skall betalas direkt av Köparen.

3.7 Säljaren förbehåller sig rätten att innehålla och avräkna periodbetalning och  
andra betalningar (inklusive betalning genom fordringsöverlåtelse) från Köparen mot 
annan fordran på grund av detta avtal (t ex påminnelseavgift eller dröjsmålsränta) 
eller mot fordran som avser ersättning för reparation eller annan åtgärd beträffande 
Objektet, innan avräkning sker mot kreditfordran. Säljaren äger även rätt att inne
hålla betalning och avräkna mot fordran som förfaller till betalning vid nästkommande 
period betalning.

3.8 Som delbetalning av Objektets kontantpris skall Köparen betala eventuell angiven 
kontantinsats. Om inget belopp angivits är Köparen inte skyldig att betala någon kon
tantinsats. Eventuell kontantinsats skall erläggas senast på leveransdagen.

3.9 För det fall Köparen har lämnat ett Objekt i inbyte till Säljaren skall detta belopp 
tillgodoräknas Köparen som kontantinsats och/eller utgöra en delbetalning av Objek
tets kontantpris vid fastställande av kreditbeloppet.

4. Beräkning av periodbetalningar
4.1 Periodbetalningarna består av avbetalning på kreditbeloppet och ränta.

4.2 För avtal som löper med rörlig ränta baseras den angivna nominella räntan på 
Säljarens upplåningskostnad beräknad som VWFS basränta med tillägg av en mar
ginal. Basräntan baseras dels på STIBOR 90 och dels på Säljarens refinansierings
kostnad och fastställs en gång per månad och publiceras på internetsidan www.vwfs.
se. För avtal med fast ränta gäller angiven nominell ränta utan hänsyn till förändringar 
i ränteläget.

4.3 Säljaren äger rätt att löpande ändra den rörliga räntan när förändringar sker av 
VWFS basränta. Avstämningsdag är den bankdag som infaller fem (5) bankdagar 
före varje betalningsperiod. Om STIBOR 90 inte längre noteras eller blir irrelevant för 
Säljarens upplåningskostnad har Säljaren rätt att byta till annan noterad ränta. Änd
ringar av räntesatsen till Köparens nackdel får ske om det motiveras av kreditpolitis
ka beslut eller ökade upplåningskostnader för Säljaren eller andra kostnadsökningar 
som denne inte skäligen kunde förutse när avtalet ingicks. Ändring av avgifter får ske 
när det motiveras av Säljarens ökade kostnader.

4.4 Köparen skall underrättas skriftligen om ränteändringar. Underrättelse sker nor
malt vid nästa avisering.

5. Ändrade kostnader
5.1 För den händelse att Säljarens kostnader ökar eller intäkter i anledning av avtalet 
minskar på grund av kreditpolitiska åtgärder, förändrad lagstiftning eller myndighets 
beslut eller anvisningar har Säljaren rätt att ändra periodbetalning för framtida betal
ningsperiod(er) och/eller restskulden för att få full kompensation för ökade kostnader 
eller minskade intäkter.

5.2 Köparen skall underrättas skriftligen om förändring av periodbetalning och/eller 
restskuld. Underrättelse sker normalt vid nästa avisering.

6. Objektet
6.1 Säljaren eller representant för denne äger rätt att när som helst under kredittiden 
besiktiga Objektet. Säljaren har rätt att förse Objektet med märkning som utvisar att 
Objektet omfattas av ett återtagandeförbehåll. 

6.2 Under kredittiden har Köparen inte rätt att utan Säljarens skriftliga medgivande 
utföra ändringar av eller ingrepp i Objektet. 6.3 Det åligger Köparen att hålla Säljaren 
skadeslös med anledning av krav på grund av personeller sakskador som kan ha 
förorsakats genom Objektets brukande eller under transport till/från Köparen.

6.4 Skulle utmätning företagas hos Köparen eller skulle Köparen försättas i konkurs 
åligger det Köparen att omedelbart underrätta Säljaren därom samt att med upp
visande av detta avtal för vederbörande utmätningsman eller konkursförvaltare upp
lysa om Säljarens återtagandeförbehåll.

6.5 Köparen skall medverka till att det i bilregistret anges att Objektet omfattas av ett 
återtagandeförbehåll till förmån för Säljaren.

7. Undersökning, fel eller brist i Objektet
7.1 Köparen skall mottaga och undersöka Objektet samt inom skälig tid meddela 
Säljaren om leveransen godkännes eller inte.

7.2 Beträffande Objektets kvalitet, prestanda och skick, leverans, leveranstid, 
garanti tid, service etc. gäller i första hand allmänna och särskilda bestämmelser som 
i förekommande fall utgör bilaga till detta avtal. Därutöver gäller köplagen (1990:931) 
och/eller gällande branschsedvänja.

7.3 Fel eller brist i Objektet berättigar inte Köparen till innehållande av eller avdrag 
på betalningar enligt detta avtal. Köparen är inte heller berättigad till uppskov med 
dessa betalningar.

8. Objektets brukande under kredittiden
8.1 Objektet får inte nyttjas utanför Sveriges gränser under en sammanhängande  
period överstigande 45 dagar eller utanför EES utan särskilt medgivande från  
Säljaren. Objektet får överhuvudtaget inte nyttjas utanför Sveriges gränser av annan 
än förare som är folkbokförd i Sverige. Objektet får inte heller nyttjas i tävlingssam
manhang. Objektet får endast nyttjas i yrkesmässig trafik efter särskilt medgivande 
från Säljaren. Köparen ansvarar för att samtliga erforderliga tillstånd för sådan trafik 
inhämtas.

8.2 Det åligger Köparen att på egen bekostnad väl vårda Objektet i enlighet med  
Säljarens eller generalagentens anvisningar och rekommendationer så att det är i 
gott, funktionsdugligt och lagenligt skick. Underhåll och reparation ska utföras i enlig
het med tillverkarens anvisningar.

8.3 Köparen skall på eget initiativ och på egen bekostnad utföra kontrollbesiktning 
av Objektet enligt lag.

9. Förlust av eller skada på Objektet under kredittiden
9.1 Köparen svarar, oberoende av vållande, för förlust av eller skada på Objektet. 
Om Objektet skadas, förstörs, förloras eller förslits onormalt skall Köparen genast 
underrätta Säljaren därom. Härvid äger Säljaren begära särskild säkerhet av 
Köparen för återstående kreditfordran. 

9.2 Köparen skall på egen bekostnad teckna och vidmakthålla en helförsäkring för 
Objektet från och med leveransdagen motsvarande Objektets fulla värde. Säljaren 
skall antecknas som förmånstagare och eventuell försäkringsersättning skall 
utbetalas till Säljaren. Säljaren skall erlägga vägtrafikskatt i rätt tid.
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Avtalsnummer:
9.3 På Säljarens begäran skall Köparen uppvisa gällande försäkringsbrev och kvitto 
på att premie har erlagts. Vid inträffad skada skall Köparen utan dröjsmål insända 
en komplett skadeanmälan till försäkringsbolaget samt skicka en kopia till Säljaren. I 
samtliga försäkringsfall svarar Köparen för självriskbeloppet.

9.4 Vid skada på Objektet där reparation bör ske skall utfallande försäkringser
sättning användas till betalning av reparationskostnad. Köparen skall svara för de 
reparations kostnader som inte täcks av försäkringsersättningen.

9.5 Vid skada på Objektet där reparation inte bör ske eller vid förlust av Objektet 
förfaller kreditfordran till omedelbar betalning. Betalning av kreditfordran skall ske i 
enlighet med punkt 10.4.

9.6 För det fall försäkringsbolaget lämnar ersättning i form av ett annat fordon skall 
Köparen innan Köparen accepterar sådant fordon inhämta Säljarens samtycke. För 
ersättningsfordon skall ersättningsavtal tecknas.

9.7 Skada på eller förlust av Objektet befriar inte Köparen från dennes förpliktelser 
enligt detta avtal. Detta gäller även för det fall Köparen inte kan bruka Objektet. Intill 
dess kreditfordran är till fullo betald i enlighet med punkt 10.4 är Köparen skyldig 
att erlägga förfallande periodbetalningar, andra betalningar och övriga avgifter enligt 
avtalet.

10. Förtida upphörande av kredittiden
10.1 Köparen har rätt att betala kreditfordran i förtid (förtidsbetalning).

10.2 Säljaren har rätt att kräva att Köparen omedelbart betalar hela kreditfordran 
inklusive ränta och andra kostnader för krediten t.o.m. den månad krediten upphör 
samt göra gällande återtagandeförbehållet avseende Objektet i följande fall: 

(a) Köparen är sedan mer än fjorton (14) dagar i dröjsmål med att erlägga förfallen 
och ej preskriberad del av kreditfordran som uppgår till mer än en tiondel av hela 
kreditfordran eller, om dröjsmålet avser två eller flera vid olika tidpunkter förfall
na betalningar, till mer än en tjugondel av denna, eller som utgör återstoden av 
kreditfordran.

(b) Köparen genom att åsidosätta förpliktelse enligt detta avtal enligt Säljarens skäli
ga bedömning äventyrat Säljarens säkerhet i Objektet.

(c) Köparen är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalning.

(d) Det står klart att Köparen genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara 
på något annat sätt som innebär att Köparen inte kommer att fullgöra sina betal
ningsförpliktelser enligt detta avtal mot Säljaren.

10.3 Vid återtagande av Objektet skall Objektet med hänsyn till normal förslitning 
vara i gott och funktionsdugligt skick och i övrigt uppfylla villkoren i detta avtal. Ob
jektets värde vid tidpunkten för återtagandet skall fastställas av Säljaren till för bran
schen uppskattat inköpsvärde för Objektet efter avdrag för erforderliga reparationer 
enligt testprotokoll. Har Köparen inte varit berättigad att göra avdrag för angiven mer
värdesskatt, skall Köparen till Säljaren utfärda ett intyg härom och Objektet skall vid 
återtagandet värderas inklusive mervärdesskatt. Om Köparen inte utfärdar sådant in
tyg och i annat fall skall Objektet värderas exklusive mervärdesskatt. Fram till dess att 
återtagande skett kan Köparen hindra återtagande genom att betala förfallna belopp 
jämte dröjsmålsränta och Säljarens kostnader i anledning av dröjsmålet.

10.4 Vid kredittidens upphörande enligt punkt 9.5, 10.1 eller 10.2 skall Köparen er
sätta Säljaren för:

(a) Den obetalda delen av kreditfordran, minskad med kreditkostnad som hänför sig 
till outnyttjad del av kredittiden,

(b) Eventuell dröjsmålsränta enligt punkt 3.5 och avgift eller betalning som Köparen 
är skyldig att utge till Säljaren enligt detta avtal,

(c) För avtal som löper med fast ränta har Säljaren rätt till ränteskillnadsersättning. 
Vid återtagande av Objektet skall Köparen även betala Säljaren eventuell repara
tionskostnad enligt punkt 10.3, och annan kostnad för återställande av objektet i 
avtalsenligt skick och kostnad för återtagande av Objektet, såsom skälig kostnad 
för transport av Objektet vid återställandet, utsökningsavgift, utgift i samband med 
inställelse vid förrättning för återtagandet, om inställelsen har varit påkallad för 
tillvaratagande av Säljarens rätt. I mål om handräckning för återtagande får Sälja
ren även tillgodoräkna sig ersättning för eget arbete samt arvode till ombud eller 
biträde i anledning av målet. Har Säljaren erhållit försäkringsersättning på grund 
av skada eller förlust av Objektet enligt punkt 9.5 skall ersättningen tillgodoräknas 
Köparen som betalning. Har Objektet återtagits av Säljaren skall Objektets värde 
beräknat i enlighet med punkt 10.3 tillgodoräknas Köparen som betalning.

10.5 Överstiger det belopp som Köparen tillgodoräknas som betalning enligt punkt 
10.4 den obetalda delen av kreditfordran skall mellanskillnaden nedsättas hos krono
fogdemyndigheten eller återbetalas till Köparen.

11. Uppsägning pga förekomst på sanktionslista eller bristande kundkänne-
dom 
Säljaren har rätt att omedelbart säga upp avtalet om Köparen inte svarar på Säljarens 
frågor eller på annat sätt inte bidrar till att Säljaren löpande uppnår tillräcklig kund
kännedom, i enlighet med gällande penningtvättlagstiftning, om Köparen blir listad på  
någon av Säljaren tillämpad sanktionslista avseende internationella sanktioner  
utanför EES, t.ex. OFAC eller om Köparen blir listad på någon av EU:s sanktions
förordningar.
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12. Personuppgifter
För information om hur VFS hanterar personuppgifter, se www.vwfs.se/gdpr.

13. Verklig huvudman
Köparen ska omgående informera Säljaren om förändring sker av den personkrets 
hos Köparen som utgör verklig huvudman. Med verklig huvudman avses fysisk(a) 
person(er) som direkt eller indirekt (via annan juridisk person) antingen äger mer 
än 25 % av Köparen eller på annat sätt utövar ett bestämmande inflytande över 
Köparen.

14. Överlåtelse och pantsättning under kredittiden
14.1 Säljaren äger rätt att överlåta eller pantsätta sin rätt till betalning och övriga 
rättigheter enligt detta avtal inklusive rätten att göra återtagandeförbehållet gällande.

14.2 Har Säljaren överlåtit eller pantsatt sina rättigheter enligt detta avtal och Köpa
ren underrättats om detta är den part till vilken rättigheterna överlåts (Förvärvaren) 
ensam berättigad att utöva Säljarens samtliga rättigheter enligt detta avtal samt i 
förekommande fall återta Objektet.

14.3 Förvärvaren har inte något ansvar för utebliven eller försenad leverans av  
Objektet eller andra brister i Säljarens fullföljande av sina åtaganden. Köparen skall 
hålla Förvärvaren skadeslös för alla kostnader som Förvärvaren kan drabbas av och 
som kan uppstå i samband Köparens talan mot Säljaren. På begäran skall Köparen 
förskottera sådana av Förvärvaren beräknade kostnader.

14.4 Köparen äger endast rätt att häva detta avtal på grund av fel eller brist i Objektet 
om Förvärvaren har konstaterat att rätt att häva överlåtelseavtalet med Säljaren före
ligger. Sådan hävning skall ske på villkor som håller Förvärvaren skadeslös.

14.5 Förvärvare ägare i sin tur rätt att överlåta eller pantsätta sina rättigheter enligt 
detta avtal varvid bestämmelserna i denna punkt 15 blir tillämpliga. 

14.6 Köparen får inte överlåta eller pantsätta Objektet eller del därav. Köparen får inte 
heller utan skriftligt medgivande från Säljaren överlåta eller pantsätta sina rättigheter 
eller skyldigheter enligt detta avtal eller hyra ut Objektet till annan eller låta annan 
bruka Objektet mer än tillfälligt.

15. Meddelande
Har meddelande som rör detta avtal av Säljaren avsänts till Köparen i rekommende
rat brev under dess i detta avtal angivna adress, eller på den ändrade adress som vid 
meddelandets avsändande är för Säljaren känd som rätt adress, skall meddelandet 
anses ha kommit adressaten tillhanda senast på tredje arbetsdagen efter avsändan
det. Har meddelande avsänts med telefax skall det anses ha kommit adressaten 
tillhanda efter det att ett kvitto från telefaxen på att meddelandet nått mottagaren har 
erhållits. Har meddelandet avsänts via epost skall det anses ha kommit Köparen 
tillhanda vid avsändandet.

16. Force majeure
Säljaren ansvarar inte för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshän
delse, terrorism, strejk, lockout, blockad eller annan liknande omständighet. Förbe
hållet i fråga om strejk, lockout, bojkott och blockad gäller vare sig Säljaren själv är 
part i eller föremål för sådan åtgärd eller inte. Skada som må uppkomma i andra fall 
skall ersättas av Säljaren endast i den mån som det kan visas att Säljaren inte varit 
normalt aktsam. Säljaren och dennes ombud ansvarar inte i något fall för indirekt 
skada.

17. Ändringar och tillägg
Om inte annat stadgas på annat ställe i detta avtal skall alla förändringar av och/ 
eller tillägg till detta avtal vara skriftliga och undertecknas av båda parter för att äga 
giltighet.

18. Lagval och behörig domstol
Detta avtal skall regleras av svensk rätt. Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras 
av svensk domstol.


