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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR CARJOY 

SERVICEAVTAL 

 

1. Tillämplighet, omfattning, giltighetstid  

 

a) Dessa allmänna villkor (”Allmänna villkor”) 

gäller för avtal (”Avtalet”) ingånget mellan 

Carjoy Sweden AB, org.nr. 559329-7269 

(”Carjoy”) och mottagaren av tjänsterna 

(”Kunden”) i förhållande till den service 

och/eller reparationstjänster som ska 

utföras på den av Kundens ägda fordon 

(”Fordonet”).  

b) I det fall konflikt uppstår mellan dessa 

Allmänna villkor och Avtalet, ska det senare 

äga företräde. 

 

2. Avtalstid och förtida upphörande m.m. 

 

a) Avtal kan tecknas antingen baserat på 

en bestämd avtalstid i kombination 

med en bestämd körsträcka eller ett 

bestämt antal servicetillfällen. 

b) Avtalstiden bestäms i Avtalet för varje 

enskilt Fordon. 

Bestämd tidperiod och/eller 

kilometersträcka 

c) Avtal baserat på en bestämd tidperiod 

och/eller en bestämd körsträcka i 

kilometer upphör att gälla, om inget 

annat avtalats, i och med att 

tidperioden löper ut alternativt att 

kilometersträckan uppnås, beroende 

på vad som inträffar först.  

d) Om körsträckan inte uppnås innan den 

avtalade tidperioden löpt ut, är Kunden 

likväl alltjämt skyldig att betala enligt 

avtalad uppdelning i betalningsplanen, 

alternativt genom slutfaktura på hela 

det resterande beloppet.  

Bestämt antal servicetillfällen 

e) Avtal baserat på ett bestämt antal 

servicetillfällen upphör att gälla då det 

specificerade antal servicetillfällen 

genomförts, oavsett angivet slutdatum 

i Avtalet. Servicetillfällena ska utföras i 

kontinuerlig följd.  

f) Om alla servicetillfällen utnyttjats innan 

Avtalet är fullbetalt enligt mellan 

parterna överenskommen 

betalningsplan kan Kunden välja att 

fortsätta betala enligt betalningsplanen 

alternativt genom slutfaktura på hela 

det resterande beloppet. 

Övrigt 

g) Carjoy har rätt att säga upp Avtalet 

med omedelbar verkan om  

(i) förutsättningarna för Carjoys 

verksamhet förändras 

väsentligt på grund av 

förhållanden utanför Carjoys 

kontroll samt att detta avsevärt 

försvårar för Carjoy att fullgöra 

sina skyldigheter enligt 

Avtalet.  

(ii) Kunden inte betalar i rätt tid.  

(iii) Kunden har förklarats i 

konkurs eller annars bedöms 

vara på obestånd. 

(iv) Kunden på annat sätt grovt 

åsidosätter sina skyldigheter 

enligt Avtalet och inte vidtar 

rättelse inom tio (10) dagar 

trots skriftlig anmaning därom 

och avtalsbrottet är av 

väsentlig betydelse för Carjoy.  

h) Kunden har rätt att säga upp Avtalet 

med en (1) månads uppsägningstid, 

förutsatt att Kunden meddelar Carjoy 

skriftligen om uppsägningen.  

 

i) En uppsägning av Avtalet innebär inte 

att Kunden befrias från sina 

skyldigheter som uppkommit i tiden 

före Avtalets upphörande.  

 

 

 

3. Pris och betalning 
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a) Kunden ska betala den ersättning som 

överenskommits mellan parterna i 

Avtalet. Mervärdesskatt och andra 

eventuella skatter tillkommer om inget 

annat överenskommits. Om Kunden är 

konsument ska mervärdesskatt ingå i 

det i Avtalet angivna priset.  

 

b) Den avtalade ersättning kan antingen 

betalas i dess helhet vid Avtalets 

ingående, alternativt delas upp under 

Avtalets löptid i en betalningsplan 

enligt överenskommelse i Avtalet.  

 

c) Vid dröjsmål med betalningen utgår 

dröjsmålsränta och påminnelseavgift 

enligt lag. Om Kunden inte betalar 

avgiften i rätt tid och inte heller betalar 

efter Carjoys betalningspåminnelse i 

enlighet med vad som anges däri, 

upphör Avtalet att gälla utan 

föregående uppsägning. Om Kunden 

är en konsument gäller istället att 

Carjoy har rätt att säga upp Avtalet om 

dröjsmålet är av väsentlig betydelse 

för Carjoy och förutsatt att Kunden 

efter betalningspåminnelsen har getts 

skälig tid att betala, men likväl 

underlåtit att betala. 

 

4. Carjoys åtaganden 

 

a) Carjoys skyldighet att utföra service 

och reparationsarbeten på Fordonet är 

begränsat till vad som uttryckligen 

framgår av Avtalet och dessa 

Allmänna villkor.  

 

b) Carjoy ska utföra sina åtaganden 

enligt Avtalet och på den geografiska 

plats som Carjoy och Kunden 

överenskommer i Avtalet, den 

(”Geografiska Platsen”).  

 

c) Under förutsättning att Kunden har 

fullgjort sina skyldigheter ska Carjoy 

utan ytterligare kostnad för Kunden 

tillhandahålla och utföra: 

(i) service enligt tillverkaren av 

Fordonets rekommendationer 

(inklusive slitage-, funktionalitet- 

och säkerhetskontroller). 

(ii) milbundna intervalltillägg på 

Fordonet såsom byten av tändstift 

och luftfilter. 

(iii) material såsom oljor, vätskor och 

reservdelar som normalt ingår i 

ordinarie service av Fordonet. 

 

d) Följande arbeten och material ingår 

inte i Avtalet. 

• Byte av slitagedelar så som: 

o Bromssskivor 

o Bromsbellägg 

o Bromsok 

o Torkarblad 

o Glödlampor 

Och andra typer av reparationer som 

inte ingår i tillverkarens 

serviceintervall. 

 

5. Tilläggstjänster 

 

a) Avtalet kan mot pristillägg även 

omfatta följande tilläggstjänster under 

förutsättning att det är skriftligt angivet 

i Avtalet: 

• Byte av slitagedelar så som: 

o Bromssskivor 

o Bromsbellägg 

o Bromsok 

o Torkarblad 

o Glödlampor 

Och andra typer av reparationer som 

inte ingår i tillverkarens 

serviceintervall. 

 

 

6. Kundens skyldigheter 

 

a) Kundens rätt till service och/eller 

reparationsarbeten förutsätter att 

Kunden erlagt betalning enligt Avtalet 

och dessa Allmänna villkor och att 

behovet av de av Kunden begärda 

åtgärderna uppkommit under 

avtalstiden. För att Avtalet ska gälla 

krävs dessutom att Kunden: 

 

(i) kör, underhåller och sköter 

Fordonet i enlighet med de 

instruktioner som anges i 
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Fordonets instruktionsbok och/eller 

service- och garantibok.  

 

(ii) genomför rutinkontroller av olje- 

och vätskenivåer i Fordonet mellan 

rekommenderade serviceintervall 

och fyller på vid behov på egen 

bekostnad.  

 

(iii) vid var tid följer Fordonets 

instruktionsbok och 

användarhandbok samt vidtar alla 

åtgärder som kan förebygga skada 

eller minska en redan inträffad 

skada.  

 

(iv) bokar tid för service på av från tid 

till annat av Carjoy föreskrivet sätt.  

 

(v) tillser att Fordonet är lokaliserat till 

den Geografiska platsen för 

utförandet av service och/eller 

reparationsarbetena. I händelse av 

att Fordonet inte är lokaliserat till 

den Geografiska Platsen senast 

samma dag som överenskommits 

mellan Kunden och Carjoy 

förbehåller sig Carjoy att debitera 

Kunden eventuella merkostnader. 

 

 

7. Överlåtelse av Fordon m.m. 

 

a) Om Kunden överlåter Fordonet inom 

avtalsperioden måste Kunden 

meddela Carjoy detta inom en (1) 

månad från ägarbytet. Så fort ett 

ägarbyte på Fordonet sker upphör 

Avtalet att gälla och ett nytt avtal 

avseenden Fordonet måste ingås med 

Carjoy för fortsatt service.  

 

b) Vad som nu stadgas gäller inte för det 

fall Kunden i samband med Avtalets 

ingående betalat hela det avtalade 

beloppet i förskott. Har så skett följer 

Avtalet Fordonet och upphör således 

inte att gälla vid ägarbytet.  

 

8. Ansvarsbegränsning 

 

a) Avtalet innefattar inte några 

skyldigheter för Carjoy att på något 

sätt ersätta Kunden för dennes 

kostnader, inkomstbortfall, tidsförlust 

eller annan skada till följd av att 

Kunden ställt Fordonet till Carjoys 

förfogande eller på grund av att 

Kunden varit förhindrad att nyttja 

Fordonet under den tid Carjoy haft 

Fordonet i sin vård för serviceåtgärder. 

 

b) Carjoys skadeståndsskyldighet ska 

vara begränsad till det belopp som 

Kunden har betalat till Carjoy under 

avtalstiden.  

 

c) Kunden äger inte rätt att kvitta 

fordringar som Carjoy har gentemot 

Kunden. 

 

 

9. Hantering av personuppgifter 

 

a) Det antecknas att inom ramen för 

Carjoys utförande service och/eller 

reparationstjänsterna som ska utföras 

enligt Avtalet behöver Carjoy behandla 

personuppgifter om Kunden.  

 

b) Mer information om Carjoys 

personuppgiftsbehandling finns i 

Carjoys integritetspolicy. Genom 

undertecknandet av Avtalet bekräftar 

Kunden att denna tagit del av 

informationen. 

 

10. Tvist 

  

a) Svensk lag ska tillämpas på Avtalet 

och dessa Allmänna villkor.  

 

b) Tvist mellan parterna rörande Avtalet 

eller dessa Allmänna villkor ska i första 

hand försöka lösas genom 

överenskommelse mellan parterna. 

 

c) I den mån överenskommelse enligt 

punkten b) inte är möjligt ska tvister 

lösas på följande sätt: 

 

(i) Tvist mellan Carjoy och Kund 

som är näringsidkare ska 

avgöras i allmän domstol. 

(ii) Tvist mellan Carjoy och Kund 

som är konsument ska 

avgöras i Allmänna 

Reklamationsnämnden (ARN). 
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Carjoy åtar sig att efterleva 

ARNs rekommendation om 

hur tvisten ska lösas.  

 


