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1.Tillämplighet  

Dessa villkor gäller för tjänsten Abonnera och omfattar abonnemang på verkstadstjänster för nya och 

begagnade personbilar. Villkoren gäller för kunden och fordon som abonnemanget är tecknat för och i 

förhållande till Abonnemangstecknande handlare. 

2.Abonnemangsperiod och förtida upphörande m.m. 

a) Avtalet gäller tills vidare. 

b) Kunden har rätt att när som helst säga upp sitt abonnemang för tjänsten genom att skriftligen meddela 

Abonnemangstecknande handlare. Kunden är dock bunden till bindningstider för respektive 

abonnemangstjänst. Abonnemang med bindningstid förlängs automatiskt med 12 månader. Kunden kan säga 

upp abonnemanget skriftligt senast 30 dagar innan abonnemanget förlängs 

c) Om abonnemanget upphör i förtid har Kunden ej rätt att få tillbaka erlagda abonnemangsavgifter. 

d) Abonnemanget upphör normalt att gälla då ägarbyte för fordon registrerats hos Transportstyrelsen, se även 

artikel 5 Överlåtelse, punkt (b). 

e) Abonnemangstecknande handlare har rätt att avsluta abonnemanget med en minsta uppsägningstid på en 

månad (30 dagar), förutsatt att handlaren skriftligen informerar Kunden om att abonnemanget upphör. Sådan 

uppsägning kan ske under förutsättningarna att Abonnemangstecknande handlares verksamhet förändras 

väsentligt på grund av förhållanden utanför Abonnemangstecknande handlare kontroll samt att detta avsevärt 

försvårar för Abonnemangstecknade handlare att fullgöra sina skyldigheter enligt abonnemanget.  

I de fall Abonnemangstecknade handlare säger upp abonnemanget enligt denna punkt (e) återbetalas inbetalda 

abonnemangsavgifter för ej utförda tjänster enligt abonnemanget.  

d) Abonnemangstecknade handlare har rätt att säga upp abonnemanget med omedelbar verkan om Kunden 

uppenbart missbrukar sina rättigheter enligt abonnemangsvillkoren. 

f) Abonnemanget pausas om handlaren behöver påminna om betalning.  Under tiden abonnemanget är pausat 

kan Kunden inte använda abonnemanget. När Kunden erlägger betalning för upplupen skuld aktiveras 

abonnemanget på nytt.  

g) En uppsägning av abonnemanget betyder inte att Kunden befrias från sådana skyldigheter som uppkommit 

före abonnemangets upphörande.  

h) Vid distansköp har användaren 14 dagars ångerrätt från den dag då abonnemanget tecknades. En begäran 

om att tillämpa ångerrätten ska meddelas Leverantörens kundservice senast 14 dagar efter registreringsdatum. 

Ett standardformulär för utövande av ångerrätten finns tillgängligt på Konsumentverkets webbplats 

www.hallakonsument.se/konsumentratt-process/angerratt/ . Vid nyttjande av någon tjänst inom ramen för abonnemanget 

upphör ångerrätten att gälla. 

3.Pris och betalning 

a) Kunden skall betala den avtalade abonnemangsavgiften i förskott. När abonnemanget tecknas dras beloppet 

för aktuell månaden direkt. Därefter kommande perioder dras abonnemangsavgiften den första i dagen i 

innevarande månad. Kunden bekräftar abonnemanget och godkänner allmänna villkor för 

abonnemangstjänster samt villkor i detta dokument genom att betala första månadsavgiften. 

b) Betalning skall ske på det sätt som anges av Abonnemangstecknade handlare. 

c) Om Kunden inte betalar abonnemangsavgiften i rätt tid och inte betalar efter Abonnemangstecknande 

handlare betalningspåminnelse i enlighet med vad som anges i betalningspåminnelsen, upphör abonnemanget 

att gälla utan föregående uppsägning.  Abonnemanget anses ha upphört att gälla första dagen i den månad 

som den uteblivna betalningen gällde för. 

http://www.hallakonsument.se/konsumentratt-process/angerratt/
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d) Om Kunden beställer verkstadstjänster enligt abonnemanget och dessa utförs efter det att abonnemanget 

ha upphört att gälla skall Kunden betala för verkstadstjänsterna enligt Abonnemangstecknande handlare   

normala pris- och betalningsvillkor. 

e) Abonnemangstecknande handlare prissättning beror på Fordonets verkliga årliga körsträcka.  

f) Om Kunden har anledning att förmoda att den årliga körsträckan kommer att överstiga den av tillverkaren 

fastställda körsträckan för årlig service, skall Kunden meddela detta till Abonnemangstecknande handlare. 

4.Kundens skyldigheter 

Kundens rätt till verkstadstjänster är kopplat till att Kunden erlagt betalning enligt abonnemanget och att 

behovet av de av Kunden begärda åtgärderna uppkommit under abonnemangstiden. För att abonnemanget 

skall gälla är Kunden ansvarig för att fordonet: 

a) Körs, underhålls och sköts i enlighet med de instruktioner som anges i Fordonets Instruktionsbok och 

Service- & Garantibok. 

b) Genomför rutinkontroller av olje- och vätskenivåer i Fordonet mellan rekommenderade serviceintervall och 

fyller på vid behov på egen bekostnad. 

c) På egen bekostnad lämnar fordonet till auktoriserad verkstad inom Tage Rejmes koncernen vid de 

serviceintervaller som anges i Fordonets Instruktionsbok och Service & Garantibok, +/- 300 mil, alternativt 

enligt angivet årsintervall +/- 1 månad efter senast utförda ordinarie service. 

d) I händelse av fel eller skada på Fordonets kilometerräknare, omedelbart underrätta auktoriserad verkstad 

om felet och därefter ställer fordonet till verkstadens förfogande för åtgärdande på egen bekostnad. 

 

5.Överlåtelse m.m. 

a) Om Kunden överlåter fordonet anses abonnemanget upphöra samtidigt som överlåtelsen.  Den nya ägaren 

av fordonet kan teckna ett nytt abonnemang med Abonnemangstecknande handlare, förutsatt att 

Abonnemangstecknande handlaren godkänner det, samt att den nya ägaren inte bedriver kommersiell handel 

med bilar.  

b) Kund som avyttrar sitt fordon och köper annat fordon av Abonnemangstecknande handlare, kan erbjudas att 

överföra pågående abonnemangsperiod, förutsatt att Abonnemangstecknande handlare godkänner det samt 

att kunden accepterar aktuell abonnemangsavgift för det fordon som kunden köper.   

 

6. Abonnemangstecknande handlares leverans 

6.1 Abonnemangets omfattning 

Under   förutsättning   att   Kunden   fullgjort   sina   åtaganden   enligt   abonnemangsvillkoren skall 

Abonnemangstecknande handlare, med de begränsningar som anges i dessa villkor, utan ytterligare kostnad 

för Kunden, tillhandahålla och utföra: 

a) Service i enlighet med tillverkarens rekommendationer, inklusive    slitage-,    funktionalitet- och 

säkerhetskontroller samt följande milbundna intervalltillägg: byten av tändstift, luftfilter och bränslefilter.  

Åtagandet innefattar såväl arbete som material, såsom oljor, vätskor och reservdelar som ingår i ordinarie 

service.  

b) Material och arbete kopplat till intervall tillägg som inte ingår i kundens abonnemang ingår endast om 

kunden valt att teckna detta som tilläggstjänst.  
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6.2Följande punkter ingår inte i abonnemanget  

a) Påfyllning av oljor och vätskor mellan ordinarie servicetillfällen och milbundna intervalltillägg som det inte 

har tecknats tilläggstjänst för samt inte är specificerat under punkt 6.1 a   

7.Ansvarsbegränsning 

Abonnemanget innefattar inte någon skyldighet för Abonnemangstecknande handlare att på något sätt   

ersätta Kunden för dennes kostnader, inkomstbortfall, tidsförlust eller annan skada, till följd av att Kunden 

ställt Fordonet till Abonnemangstecknande handlare   förfogande eller på grund av att Kunden varit   

förhindrad att nyttja Fordonet under den tid Abonnemangstecknande handlare haft Fordonet i sin vård för 

serviceåtgärder. Detta innebär dock ingen inskränkning i konsumentens möjlighet att vid fel i eller dröjsmål 

med tjänsten kräva påföljder i enlighet med tvingande lagbestämmelser. 

8.Tvist 

Tvist rörande dessa allmänna villkor som inte kan lösas av parterna själva kan för konsumenter prövas av 

Allmänna Reklamationsnämnden, Box 171, 101 23 Stockholm, www.arn.se. Tvister kan alltid prövas av allmän 

domstol. 

9. Särskilda regler för företagskunder  

Ang. punkt 2 Betalning: Vid fakturabetalning för företag faktureras del av månad från avtalsstart fram till 

nästkommande månadsskifte på nästkommande faktura den 1 i månaden. Abonnemangsavgifter faktureras 

löpande månadsvis i förskott. Godkännande av avtal sker genom fysisk eller digital underskrift vid 

avtalstecknande av firmatecknare eller av person som innehar fullmakt från behörig firmatecknare. 

Ang. Punkt 2 Ångerrätt vid distansköp: Ingen ångerrätt gäller för företagskunder 

Ang. Punkt 8 Tvist: Tvist i anledning av detta Avtal ska avgöras av allmän domstol 
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