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1. Tillämplighet 
Dessa bestämmelser gäller vid försäljning till 
konsument av nya elektriska hushållsappara-
ter huvudsakligen för enskilt bruk och enligt 
vid leveransen gällande specifikationer.  
 Bestämmelserna gäller endast apparater 
av de fabrikat som levererats av medlems-
företag i Elektriska Hushållsapparat Leve-
rantörer - E H L. 
 Konsumentköplagen - KKL (SFS 
1990:932) innehåller utförliga, i allmänhet 
tvingande regler om konsumenters och sälja-
rens rättigheter och skyldigheter. Följande 
bestämmelser anknyter till och kompletteras 
av konsumentköplagen.  
 
2. Avlämnande och risken för apparaten 
Om inte annat avtalats skall konsumenten 
hämta apparaten hos säljaren. Om säljaren 
skall leverera apparaten till konsumenten 
skall konsumenten svara för fraktkostnaden, 
såvida annat inte överenskommits.  
 Konsumenten skall därvid ta emot 
apparaten på avtalad tid och plats. Om kon-
sumenten inte hämtar apparaten enligt öve-
renskommelsen eller vid leverans till honom 
inte tar emot apparaten på avtalad tid skall 
han ersätta säljaren tilläggskostnader, såvida 
försummelsen inte är ursäktlig. Risken för 
apparaten övergår på konsumenten när 
apparaten avlämnats. 
 
 3. Undersökning av apparaten vid mot-
tagandet 
Konsumenten bör i eget intresse vid mot-
tagandet eller snarast därefter undersöka om 
apparaten har synliga skador och utan dröjs-
mål anmäla eventuell sådan skada till sälja-
ren.  
 Konsumenten bör också inom skälig 
tid, efter det att han mottagit apparaten, 
pröva om den fungerar tillfredsställande. 
 
4. Fel 
Säljaren svarar för att apparaten är felfri när 
den avlämnas. Frågan om apparaten är 
felaktig regleras utförligt i 16-21 § § KKL. 
 
5. Garanti 
Utöver felansvaret enligt KKL svarar sälja-
ren för fel som föreligger vid leverans eller 
som visat sig efter leveransen och som rekla-
merats senast 12 månader efter leverans. 
 Garantin omfattar inte detaljer av för-
brukningskaraktär. Normalt underhåll av 
apparat omfattas inte av garantin. 
 Garantin omfattar inte heller ansvar för 
försämring som har uppkommit efter köpet, 
om säljaren gör sannolikt att försämringen 
beror på försummad eller felaktig skötsel 
eller att apparaten använts till annat än vad 
den är avsedd för, att olämpliga åtgärder, 
obehöriga eller felaktiga ingrepp vidtagits 
eller att bruks- och monteringsanvisningar 
inte följts.  
 Garantin gäller inte heller om säljaren 
gör sannolikt att försämringen beror på en 
olyckshändelse eller annan yttre påverkan 
eller att försämringen beror på felaktig 
montering, service eller på reparation som 
utförts av annan än säljaren eller av denne 
anvisad verkstad eller beror på att annat än 
originaldelar monterats. 
 

6. Reklamation 
Om konsumenten vill åberopa att apparaten 
är felaktig, skall han inom skälig tid från det 
att han upptäckt eller bort upptäcka felet 
underrätta säljaren eller av denne anvisad 
verkstad. En underrättelse som görs inom 
två månader från det att konsumenten 
upptäckte felet skall alltid anses ha lämnats i 
rätt tid. Reklamationsfristen i enlighet med 
Konsumentköplagen vid fel som förelåg vid 
leveransen är 3 år från leveransen. Den 
yttersta reklamationsfristen för felansvar 
enligt säljarens garanti (se p5) är 12 månader 
från leveransen. 
 Konsumenten skall visa att apparaten är 
köpt hos säljaren och när köpet ägde rum, 
lämpligen genom kvitto, annan köpehand-
ling eller garantibevis. 
 Om det vid en reklamation visar sig att 
det inte är fel på varan har säljaren rätt till 
ersättning för de undersökningskostnader 
som orsakats av reklamationen. Säljaren 
skall upplysa köparen om detta i förväg.  
 
7. Avhjälpande av fel eller omleverans 
Säljaren åtar sig att avhjälpa sådant fel i 
apparaten som han ansvarar för om det kan 
ske utan oskälig kostnad för honom. Kon-
sumenten har rätt att få felet avhjälpt genom 
reparation eller leverans av en felfri apparat. 
 Vid bedömningen av sättet för avhjäl-
pande skall särskild hänsyn tas till vilken 
betydelse felet har, vilket värde varan skulle 
ha haft om den varit felfri, om den andra 
åtgärden skulle kunna fullgöras till en vä-
sentligt lägre kostnad för säljaren och utan 
väsentlig olägenhet för köparen. 
 
8. Konsumentens medverkan vid avhjäl-
pande av fel 
Konsumenten är vid avhjälpande av fel 
skyldig att i skälig omfattning lämna in 
apparaten till verkstad och att efter repara-
tionen hämta apparaten, eller vid reparation 
i bostaden hålla apparaten tillgänglig på 
överenskommen tid. 
 Om särskilda kostnader, t.ex. nödvän-
diga resor uppstått för konsumenten vid 
denna medverkan är säljaren ersättningsskyl-
dig för dessa. Konsumenten är dock skyldig 
att begränsa kostnaderna.  
 
9. 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 honom 
häva köpet under förutsättning att detta kan 
ske utan oskälig kostnad för säljaren. Sälja-
ren kan även vara skyldig att betala skade-
stånd enlig punkt 11 nedan. Konsumenten 
får hålla inne så mycket av betalningen som 
fordras för att ge honom säkerhet för hans 
krav på grund av felet.  
 
10. Påföljder och reklamation vid sälja-
rens dröjsmål 
 Om apparaten inte avlämnats eller avläm-
nats för sent och detta inte beror på konsu-
menten, kan han under de förutsättningar, 
som anges i 11-13 §§ KKL hålla inne betal-
ningen och antingen kräva avlämnande eller 
häva köpet. Konsumenten kan också kräva 
skadestånd enligt punkt 11 nedan.  

 Om apparaten avlämnats för sent får 
konsumenten inte häva köpet eller kräva 
skadestånd om han inte så snart som möjligt 
efter det att han fick kännedom om avläm-
nandet meddelar säljaren att han vill åberopa 
dröjsmålet. 
 
11. Konsumentens rätt till skadestånd 
Konsumenten har under i KKL angivna 
förutsättningar rätt till ersättning för skada 
t.ex. utgifter och förluster, som åsamkats 
honom p.g.a. att apparaten är felaktig eller 
genom säljarens dröjsmål. Skadeståndet 
omfattar dock inte ersättning för förlust i 
näringsverksamhet.  
 Konsumenten är skyldig att vidta skäliga 
åtgärder för att begränsa sin skada.  
 
12. Betalning 
Om inte annat följer av avtalet är konsu-
menten skyldig att betala kontant vid den 
tidpunkt då apparaten är tillgänglig för 
honom.  
 Betalar inte konsumenten i rätt tid och 
detta inte beror på säljaren, kan säljaren hålla 
inne leveransen och antingen kräva betal-
ning eller häva köpet i 40 § KKL angivna 
förutsättningar.  
 Om säljaren häver köpet får han dess-
utom kräva skadestånd enligt punkt 14 
nedan.  
 För betalningspåminnelse utgår särskild 
avgift enligt lag (1981:739) om ersättning för 
inkassokostnader.  
 
13. Konsumentens avbeställningsrätt 
Intill dess att apparaten avlämnats har 
konsumenten rätt att avbeställa den mot 
ersättning till säljaren enligt punkt 14. 
 
14. Säljarens rätt till skadestånd 
Om säljaren häver köpet eller konsumenten 
avbeställer apparaten har säljaren rätt till 
ersättning för sina kostnader och förluster i 
överensstämmelse med 41 § KKL. Säljaren 
är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att 
begränsa sin skada.  
 
15.  Hävning och omleverans 
Om köpet hävs eller omleverans sker, skall 
konsumenten återlämna apparaten i vä-
sentligt oförändrat skick. Vid hävning skall 
säljaren lämna tillbaka vad konsumenten 
betalat jämte ränta enligt räntelagen. Utför-
liga regler om hävning och omleverans finns 
i 43-45 §§ KKL. 
 
16. Tvist 
Tvist som gäller tolkningen eller tillämp-
ningen av dessa bestämmelser, skall parterna 
i första hand försöka lösa genom överens-
kommelse. Tvisten kan prövas av Allmänna 
reklamationsnämnden i den mån nämnden 
är behörig. Tvisten kan också prövas av 
tingsrätt. 
 
 
 
 
 
Ovanstående bestämmelser är fastställda efter för-
handling med Konsumentverket. 


