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Allmänna villkor för begagnade bilar  
Version daterad May 2016 

A. Allmänt  
1. Genom handlarportalen www.auto1.com (hädanefter kallad portalen) säljes 

begagnade bilar uteslutande till bilåterförsäljare. Verksamhetens namn är VKDB 
Sverige AB (hädanefter kallat VKDB). VKDB är ett dotterbolag till WKDA Holding 
GmbH, Blankenburger Straße 23, 13089 Berlin/Tyskland. WKDA Holding GmbH 
eller VKDB (hädanefter kallad “säljaren”) äger och säljer bilarna som handlas på 
portalen.  

2. Endast bilåterförsäljare (hädanefter kallade ”handlaren”) som är registrerade 
användare av portalen äger tillträde att handla. Portalens allmänna villkor gäller 
vid all användning av densamma.  

3. Avtalet som ingås mellan säljaren och handlaren baseras uteslutande på dessa 
allmänna villkor. Andra, särskilt motsatta eller avvikande villkor, erkänns inte av 
säljaren. Detta avser också villkor som inte inkluderas i de befintliga allmänna 
villkoren. För godkännande av andra villkor krävs ett uttryckligt och skriftligt 
godkännande från säljaren.  

B. Ingående av köpeavtal  
1. Allmänt  

1. Via portalen annonseras begagnade bilar, som till största del är säljarens 
egendom. Portalen indelas i kategorierna ”Direktköp”, ”24h auktion”, "Ej 
inköpt" och ”Liveauktion”. De annonserade bilarna utgör i allmänhet inte 
ett anbud om att ingå ett köpeavtal. De representerar endast en 
invitation till ett sådant anbud för handlaren (ett så kallat invitatio ad 
offerendum).  

2. Enskilda fordon presenteras för handlaren, som om intresse finns, 
artikulerar ett bud för respektive fordon genom att ange ett köpepris. 
Genom detta angivna pris förmedlar handlaren ett bindande bud om att 
ingå ett köpeavtal. Handlaren är bunden till detta bud under och efter 
respektive budperiod.  

3. Rättigheter och skyldigheter som baseras på ingåendet av ett köpeavtal 
omfattas av de allmänna villkor som gäller vid tiden för ingåendet. 
Aktuell version av de allmänna villkoren finns alltid tillgängliga på 
www.auto1.com. Ansvaret och risken för den köpta bilen överförs till 
handlaren från det att köpeavtalet ingåtts.  

4. Överföring eller förändring av köpeavtalets rättigheter och skyldigheter 
kräver ett skriftligt godkännande från säljaren.  
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Köpeavtalet verkställs då handlaren mottager en orderbekräftelse per 
email.  

2. Direktköp  

1. Under kategorin “Direktköp“ annonseras fordon ut till fasta priser. Dessa 
fordon representerar endast en invitation till ett sådant anbud för 
handlaren. Det finns ingen bortre gräns för anbudsperioden.  

2. Handlaren kan köpa dessa fordon till det utannonserade priset. För att 
kunna göra det lägger handlaren vederbörligt bindande bud för att ingå 
ett köpeavtal.  

3. Vid säljarens accept av budet ingås ett köpeavtal. Verkställandet av detta 
kommuniceras, omedelbart, vanligen inom en arbetsdag, till handlaren 
via en orderbekräftelse per email. Då handlaren mottagit emailet eller 
faxen effektueras samtliga i avtalet ingående villkor och bestämmelser.  

3. 24h auktion  

1. Kategorin “24h auktion” är endast aktiverad för utvalda handlare. Under 
denna kategori annonseras nyligen inköpta bilar. Anbudsperioden för 
respektive bil är begränsad. Anbudsperioden är tillgänglig under 
respektive bils detaljvy och uppgår i allmänhet till 24 timmar.  

2. Handlaren har möjlighet att lägga maximalt två bindande bud till att ingå 
ett köpeavtal för respektive fordon under anbudsperioden. Det högsta 
angivna budet som läggs under anbudsperioden är bindande.  

3. Vid säljarens accept av budet ingås ett köpeavtal. Verkställandet av detta 
kommuniceras, omedelbart, vanligen inom en arbetsdag, till handlaren 
via en orderbekräftelse per email. Då handlaren mottagit emailet eller 
faxen effektueras samtliga i avtalet ingående villkor och bestämmelser.  

4. Ej inköpt  

1. Kategorin ”Ej inköpt” är endast tillgänglig för utvalda handlare. Under 
denna kategori kan handlare se fordon som testas ute på en station i 
realtid – parallellt med den pågående inköpsprocessen som säljaren 
genomför.  

2. Handlaren har möjlighet att lägga maximalt två bindande bud till att ingå 
ett köpeavtal för respektive fordon. Det högsta angivna budet som läggs 
under anbudsperioden är bindande i 14 dagar.  

3. Vid säljarens accept av budet ingås ett köpeavtal. Verkställandet av detta 
kommuniceras, omedelbart, vanligen inom en arbetsdag, till handlaren 
via en orderbekräftelse per email. Då handlaren mottagit emailet eller 
faxen effektueras samtliga i avtalet ingående villkor och bestämmelser  

5. Liveauktion  

1. Kategorin ”Liveauktion” är endast tillgänglig för utvalda handlare. Under 
denna kategori kan handlare se fordon som testas ute på en station i 
realtid – parallellt med den pågående inköpsprocessen som säljaren 



 

3/6 

genomför. Handlaren har möjlighet att lägga bindande bud under en 
begränsad auktionstid.  

2. Handlaren har möjlighet att lägga obegränsat antal bindande bud till att 
ingå ett köpeavtal för respektive fordon. Det högsta angivna budet som 
läggs under anbudsperioden är bindande i 14 dagar.  

3. Vid säljarens accept av budet ingås ett köpeavtal. Verkställandet av detta 
kommuniceras, omedelbart, vanligen inom en arbetsdag, till handlaren 
via email eller fax. Då handlaren mottagit emailet eller faxen effektueras 
samtliga i avtalet ingående villkor och bestämmelser.  

C. Betalning  
1. Handlaren är skyldig att betala den totala köpeskillingen utan avdrag. 

Specifikation av köpet framgår av orderbekräftelsen. Köpeskillingen förfaller 
omgående. Betalningen av denna ska följa snarast efter ingåendet av 
köpeavtalet och mottagandet av orderbekräftelsen. Betalningen ska ske senast 
tre dagar efter ingåendet av köpeavtalet genom en banköverföring till det konto 
som finns angivet på orderbekräftelsen. Priser är angivna i Euro (EUR) och/eller 
i lokal valuta.  

2. Handlaren kan endast invända mot säljarens krav i de fall som dennes motkrav 
är obestridligt eller ett uppenbart juridiskt underbyggt skäl finns.  

3. Handlaren kan endast undgå att betala om den underliggande orsaken till detta 
tydligt framgår i och kan motiveras genom köpeavtalet.  

4. I det fall handlarens betalning försenas äger säljaren rätt till att häva 
köpeavtalet. Betalningar som inte inkommit 7 dagar efter förfallodatum anses 
försenade. Efter hävningen av avtalet kommer säljaren att utannonsera 
fordonen på nytt. Ett möjligt kompensationskrav för intäktsbortfall kommer att 
påföras handlaren.  

5. Avgifter för säljarens tjänster anges i aktuell prislista. Prislistan finns alltid 
tillgänglig på hemsidan via följande länk: Prislista 

D. Upphämtning  
1. Handlaren är ansvarig för att hämta upp det köpta fordonet på respektive 

station eller uppställningsplats. Efter att köpeavtalet ingåtts skickar säljaren över 
all nödvändig information, primärt plats, öppettider, och tidigast möjliga 
upphämtningstillfälle till handlaren. Säljaren förbehåller sig rätten att förflytta 
fordonet till en alternativ uppställningsplats inför själva upphämtningen.  

2. Handlaren är förbunden till att hämta upp det köpta fordonet i enlighet med de 
instruktioner denne fått från säljaren inom tre arbetsdagar från dess att 
köpeavtalet ingåtts alternativt anordna transport.  

https://content.auto1.com/static/car_images/price_list_se-07_06_17.pdf
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3. I det fall handlaren inte uppfyller dessa skyldigheter inom 7 dagar från dess att 
köpeavtalet ingåtts kommer säljaren att påföra en förseningsavgift om 15 € per 
fordon och dag.  

4. Handlaren ska betala denna förseningsavgift såvida denne inte kan bevisa att 
inga eller endast försumbara extrakostnader har påförts säljaren till följd av 
förseningen. Säljaren äger rätt att inte överlämna bilen till dessa att 
förseningsavgiften till fullo är betald.  

5. Säljaren ger handlaren tillgång till företagets mark alternativt till respektive 
samarbetspartners marker för upphämtning av de köpta bilarna under ordinarie 
öppettider.  

6. Handlaren äger rätt att, på egen risk, beställa transport via säljaren genom en 
extern transportpartner.  

E. Äganderättsförbehåll  
1. Då handlaren uppfyllt köpeavtalets samtliga delar är säljaren skyldig att 

överlämna fordonet, eventuella tillbehör samt registreringsbevis. Till dess att 
handlarens uppfyllt samtliga skyldigheter enligt avtalet förblir fordonet och dess 
registrering i säljarens namn.  

2. Inom ramen för detta förbehåll äger säljaren rätten till att hålla på 
registreringsbeviset.  

3. Säljaren är skyldig till att bevara bilen i oförändrat skick under 
förbehållsperioden.  

F. Materiella fel  
1. Försäljningen av fordon till handlare sker exklusive garantier för eventuella 

materiella fel. Säljaren frånskriver sig särskilt ansvar för alla materiella fel som 
beror på normalt slitage. Mer information finns att läsa under sektion H. Allt 
ansvar för materiella fel preskriberas ett år efter överlämningen av fordonet.  

2. Handlaren är skyldig till att undersöka fordonet omedelbart efter 
överlämningen. Vid upptäckt av eventuella fel behöver handlaren meddela 
säljaren om detta omgående, vilket innebär inom en arbetsdag efter 
överlämningen. I det fall handlaren inte meddelar säljaren likställs det med att 
godset och dess skick godkänts, med undantag för de fel som inte kan anses 
möjliga att upptäcka vid undersökningen.  

3. I de fall ett fel som inte kunde upptäckas vid undersökningen i samband med 
överlämnandet uppenbaras vid ett senare tillfälle är handlaren skyldig att 
meddela säljaren om detsamma inom en arbetsdag. Om så inte sker likställs det 
med att fordonet, felen till trots, godkänts. Detta gäller inte i de fall då säljaren 
eller agenter till denne bedrägligt dolt ett sådant fel.  
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4. Garantifriskrivningen gäller inte skada som uppstår baserat på avsiktliga eller 
gravt oaktsamma brott mot förpliktelser som åligger säljaren eller agenter till 
denne samt skada på liv, kropp eller hälsa.  

G. Övrigt  
1. Köpeavtalets parter såväl som det avtalade köpeobjektet dokumenteras i form 

av en orderbekräftelse. Handskrivna tillägg till detta avtal är verkningslösa. 
Säljaren förbehåller sig rätten att, när som helst, göra förändringar på hemsidor, 
i policies samt i de allmänna villkoren.  

2. För den enskilda affärsrelationen är det den vid tiden för affärsrelationens 
ingående gällande versionen av de allmänna villkoren som tillämpas.  

3. Svensk lag tillämpas för tolkning av alla avtal, juridiska eller affärsmässiga 
relationer samt för alla eventuella ersättningsanspråk som sker i enlighet med 
de allmänna villkoren.  

4. Eventuella krav eller ersättningsanspråk och tvister ska uteslutande prövas i 
Svensk domstol. Säljaren äger också rätt att lagsöka respektive avtalsmotpart i 
dennes hemvistdomstol.  

H. Andra överenskommelser  
1. Försäljningen av fordon till säljaren sker helt utan garantiförpliktelser för 

materiella fel. Detta inkluderar i synnerhet:  

1. — Fordon som har angivits som skadade i beskrivningen  
2. — Fordon med en angiven mätarställning om mer än 17 500 mil  
3. — Fordon som är äldre än 10 år  
4. — Normalt slitage  
5. — – Synliga fel och skador och i synnerhet:  

1. — Mindre lackrepor  
2. — Mindre bucklor  
3. — Saknade antenner  
4. — Repor på aluminiumfälgar  
5. — Smutsig interiör  
6. — Punkterade däck  
7. — Mindre stenskottsskador på vindrutan  
8. — Saknad instruktionsbok  
9. — Saknad CD, DVD eller minneskort för GPS  
10. — Saknad bagageöverdrag eller hatthylla  
11. — Saknad fjärrkontroll  
12. — Saknade tillbehörsnycklar (dragkrok, takräcke, etc.)  
13. — Trasiga lampor  

6. — – Tekniska fel på förslitningsdelar, i synnerhet:  
1. — Avgassystem  
2. — AC-vätska/gas  
3. — Stötdämpare  
4. — Trasig fjädring  
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5. — Länkarm och fattningar  
6. — Koppling  
7. — Dubbelmassesvänghjul  
8. — Bromsar, handbroms och bromscylinder  
9. — Hjullager  
10. — Fjäderbenslager  
11. — Batteri  
12. — Utspilld vätska  
13. — Vindrutetorkare  

 

(Version daterad May 2016) 


