
 

 

 

   
 

LEASINGAVTAL ALLMÄNNA VILLKOR 
 

1. Definitioner 

Med ”avtal” avses detta leasingavtal som ingåtts mellan leasgivaren och kunden. 

 Med ”leasegivaren” avses Mercedes-Benz Finans Sverige AB. 

 Med ”kunden” avses leasetagaren. 

 Med ”fordonet” avses objektet med eventuell extrautrustning specificerad på detta 

avtals första sida. 

 Med ”leverantören” avses den som levererat fordonet. 

 Med ”leasingperiod” avses den tid som leasegivaren upplåter fordonet enligt vad som 

anges på första sida.  

 Med ”betalningsperiod” avses den proportionella del av leasingperiod som motsvaras 

av respektive leasingavgift.  

Med ”tredjepartsprodukter” avses produkter/tjänster som förmedlas av leverantören 

eller leasegivaren för tredjeparts räkning i samband med försäljning av fordonet eller 

under leasingperioden. Alla avgifter, belopp, kostnader m.m. är om ingenting annat 

uttryckligen anges angivna inklusive moms. 

 

2. Äganderätt och nyttjanderätt 

Leasegivaren äger fordonet och upplåter nyttjanderätt till kunden på det sätt och i den 

omfattning som detta avtal anger. Kunden förvärvar inte på grund av detta avtal äganderätten 

till fordonet. Fordonet får ej handhas så att leasegivarens äganderätt riskerar att äventyras. 

Underuthyrning utan leasegivarens skriftliga godkännande är ej tillåtet. 

  

Fordonet får endast brukas av kunden eller annan person som innehar giltigt körkort och i 

övrigt är lämplig som förare. Kunden bär gentemot leasegivaren fullt ansvaret för förarens 

handlande och att föraren har giltigt körkort. Kunden förbinder sig att inte använda fordonet 

mot gällande garantibestämmelser och/eller försäkringsbestämmelser samt att dess 

brukande av fordonet inte ska stå i strid med lagar, förordningar eller 

myndighetsbestämmelser. 

 

För färd utom Norden och EU (Europeiska Unionen) krävs leasegivarens tillåtelse. Fordonet 

får ej användas i tävlingssammanhang eller i yrkesmässig trafik. Kunden ansvarar för att 

gällande bestämmelser rörande fordonets utrustning och brukande, inklusive gällande 

parkeringsföreskrifter, iakttages. 

 

Kunden ansvarar gentemot leasegivaren, för samtliga krav som brukandet av fordonet kan 

orsaka från tredje man. 

 

3. Straffansvar 

Det är vid straffansvar förbjudet för kunden att försälja, pantsätta, avhända sig eller eljest 

förfoga över fordonet eller del därav. 

 

4. Ändring av avtalad körsträcka 

Kunden har rätt att öka den avtalade körsträckan under förutsättning att minst sex (6) 

månader av leasingperioden kvarstår. Leasegivaren har vid ökning av den avtalade 

körsträckan rätt att höja leasingavgiften med ett skäligt belopp. 
 

5. Skötsel och underhåll 

Det åligger kunden att sköta fordonet i enlighet med de instruktioner och anvisningar som 

ges i instruktions- eller servicebok samt även i övrigt vårda och underhålla fordonet så att det 

är i gott skick. All service och underhåll ska ske vid auktoriserad verkstad. Kunden är skyldig 

att tillse att fordonet genomgår godkänd kontrollbesiktning hos AB Svensk Bilprovning (eller 

annan av dem auktoriserad verkstad) inom föreskriven tid. För utebliven eller försenad 

regelbunden service äger leasegivaren rätt att utkräva därav föranledda kostnader. 

 

Eventuell skadereparation ska ske vid av försäkringsbolaget anvisad verkstad. Fordonet må 

ej av kunden målas eller påföras utrustning som inte tas bort utan att skada fordonet. Det är 

inte heller tillåtet att utföra ändringar av eller ingrepp i fordonet utan leasegivarens skriftliga 

tillåtelse. Leasegivaren äger när som helst rätt att besiktiga fordonet och kunden är skyldig 

att för sådant ändamål vid anfordran lämna leasegivaren tillträde till fordonet. 
 

6. Fel eller brist i fordonet, ansvarsbegränsning 

Beträffande leverans, leveranstid, eventuell garanti, service och andra villkor gäller 

köpevillkoren mellan leasegivaren och leverantören, vilka kunden har tagit del av. 

 

Kunden ska vid leveransen på samma sätt som om han själv köpt fordonet undersöka 

detsamma, och utan dröjsmål anmäla fel eller brist till leverantören (reklamation). 

Reklamation ska ske inom skälig tid från det att kunden har märkt eller borde ha märkt felet. 

Leasegivaren ska omgående och skriftligen underrättas om sådan eventuell reklamation.  

Som en följd härav förbinder sig kunden att inte rikta några krav mot leasegivaren på grund 

av försenad leverans, fel eller brist i fordonet.  

Leasegivaren ska på anfordran utfärda fullmakt för kunden att företräda leasegivaren 

gentemot leverantören vad avser eventuell reklamation, tvist etc. med anledning av försenad 

leverans, fel eller brist i fordonet.  

 

Leasegivaren svarar inte i något fall för fordonets prestanda eller lämplighet för det ändamål 

som kunden avser att använda fordonet för. Leasegivaren har inget ansvar för leverantörens 

fullgörande av sina åtagande avseende fordonet. Kunden är inte berättigad att innehålla eller 

göra avdrag på leasingavgiften på grund av fel eller brist i fordonet. 

 

Kunden svarar oberoende av vållande för skada på eller förlust av fordonet. Skada på eller 

förlust av fordonet befriar inte kunden från förpliktelser enligt detta avtal. Detsamma gäller 

andra hinder, av vad slag det må vara, att under leasingperioden bruka fordonet. 

 

I de fall tredjepartsprodukter säljs i samband med fordonet är den tredje part som levererar 

respektive tredjepartsprodukt säljare av produkten/tjänsten. Tredjepartsleverantörens 

garantier och allmänna bestämmelser gäller avseende tredjepartsprodukt. Leasegivaren kan 

inte ställas ansvarig för innehållet i dessa tredjepartsprodukter och inte heller för situationer 

som kan uppstå mellan tredjepartsleverantören och kunden. Om tredjepartsleverantören inte 

längre kan fullfölja sina åtagande har kunden inte någon rätt att ställa anspråk gällande 

innehållet i tredjepartens produkter gentemot leasegivaren. I de fall tredjepartsleverantören 

justerar priset på produkten äger leasegivaren rätt att justera priset i motsvarande 

utsträckning. 
 

7. Leasingperiod och Leasingavgift 

Som ersättning för kundens nyttjande av fordonet ska kunden till leasegivaren varje månad i 

förskott (betalningsperiod) erlägga avtalad leasingavgift. Leasingavgiften ska vara 

leasegivaren tillhanda senast den första bankdagen i månaden. Leasingavgift uttages för den 

inledande perioden, dvs. från och med dagen för leverans av fordonet och till och med den 

sista dagen i leveransmånaden utgår med en trettiondels (1/30) månads leasingavgift per 

dag.  

 

Avtalet löper från och med dagen för faktisk leverans av fordonet till och med utgången av 

den avslutande leasingperioden enligt detta avtal. Den första betalningsperioden infaller den 

första kalendermånaden efter dagen för faktisk leverans av fordonet, varefter avtalet gäller 

under avtalad leasingperiod såvida inte parterna skriftligen kommer överens om förlängning. 

 

Den leasingavgift kunden har att erlägga är baserad på förhållandena vid avtalets slutande, 

såsom den avtalade körsträckan, dess leasingvillkor och de eventuella servicetjänster som 

redovisas på avtalets första sida. Skatter eller avgifter i övrigt som under leasingperioden 

debiteras leasegivaren i dennes egenskap av fordonsägare eller på grund av upplåtelsen av 

fordonet och som icke kunnat beaktas vid leasingavgiftens bestämmande enligt detta avtal 

ska berättiga leasegivaren att av kunden erhålla motsvarande belopp vid anfordran. I 

leasingavgiften ingår inte avgift för omregistrering, parkeringsböter, parkeringsavgifter eller 

andra i samband med fordonets brukande uppkommande kostnader. 

 

Om räntan på den penningmarknad där leasegivaren refinansierar sin verksamhet ändras, 

kan leasegivaren vid rörlig leasingavgift komma att justera leasingavgiften såväl uppåt som 

nedåt i förhållande till förändringar av den vid avtalets ingående tillämpade räntesatsen. Vid 

rörlig leasingavgift äger leasegivaren även rätt att ändra leasingavgiften om leasegivarens 

upplåningskostnader ändras eller om leasegivarens kostnadsbild ändras som en följd av 

lagstiftning, kreditpolitisk åtgärd eller annan anledning som leasegivaren inte skäligen kunde 

förutse när avtalet ingicks. För det fall det överenskommits att leasingavgiften ska vara fast, 

äger leasegivaren dock inte rätt att justera leasingavgiften enligt anledning som anges ovan. 

Leasegivaren äger rätt att uttaga, vid var tid av denne tillämpade aviseringsavgifter och övriga 

administrativa avgifter. För kunden är leasingavgiften inte avdragsgill i inkomstdeklarationen. 
 

8. Särskild leasingavgift 

Särskild leasingavgift utgår med i avtalet angivet belopp och ska erläggas senast på 

leveransdagen om ingenting annat överenskommits. Om inget belopp angivits är kunden inte 

skyldig att erlägga särskild leasingavgift. 
 

9. Dröjsmålsränta, avgifter m.m. 

Vid dröjsmål med betalning av leasingavgift eller annan ersättning utgår dröjsmålsränta med 

två (2) % per påbörjad månad på förfallet belopp. Leasegivaren har rätt till ersättning för 

betalningspåminnelser samt andra åtgärder för att få betalning för förfallen skuld enligt lag. 

Inkommer betalningen efter förfallodag påförs en förseningsavgift om f.n. 125 kr. 
 

10. Försäkring 

Om inget annat skriftligen överenskommits mellan leasegivaren och kunden, ska kunden på 

egen bekostnad under hela leasingperioden hålla fordonet försäkrat enligt följande: 

a) Trafikförsäkring, 

b) Vagnskadeförsäkring, om vagnskadegaranti ej gäller för fordonet eller i den mån 

vagnskadegaranti upphör under leasingperioden, 

c) Brand-, stöld-, glas-, och maskinförsäkring, s.k. delkasko 

d) Bilräddning, och 

e) Rättsskydd för förare i trafikmål. 

 

Försäkringarna ska tecknas med lägsta gällande självrisker enligt gällande försäkrings- 

och/eller garantivillkor. Kunden svarar för självrisker. Kunden svarar för att premiebetalning 

sker i rätt tid. Vid försäkringsfall ska kunden omedelbart underrätta leasegivaren och inge 

skriftlig skadeanmälan på försäkringsbolagens formulär. Kunden eller föraren ska inte påta 

sig ansvar för inträffad skada innan leasegivaren underrättats. Kunden förbinder sig att ersätta 

leasegivaren för sådan skada som till följd av vållande eller på grund av att kunden brustit i 

annat avseende ej täcks av tillämplig försäkring samt för kostnad som inte ersätts av 

försäkring. Kunden är gentemot leasegivaren ansvarig för skadestånd som kan avkrävas 

leasegivaren som ägare av fordonet och som inte omfattas av försäkring. 

 

Vid s.k. delskada åligger det kunden att återställa fordonet till vid skadetillfället ursprungligt 

skick. Vid försäkringsfall där försäkringsbolaget bedömer att reparation inte ska ske, eller vid 

totalförlust, ska försäkringsersättning betalas direkt till leasegivaren, varvid avtalet upphör att 

gälla. Kunden är skyldig att vid försäkringsskada till leasegivaren erlägga de leasingavgifter 

och andra avgifter som förfaller till betalning och uppfylla övriga förpliktelser enligt detta avtal 

fram till avräkning skett och avräkningsbeloppet betalats. 

 

Leasegivaren är, oavsett anledningen till fordonets obrukbarhet, inte skyldig att ställa 

ersättningsfordon till kundens förfogande. Kunden är inte berättigad till ersättning av 

leasegivaren för direkta eller indirekta kostnader under den tid då fordonet är obrukbart. 

Kunden ska till leasegivaren erlägga skillnaden mellan å ena sidan restvärdet vid 

avräkningstillfället enligt leasegivarens vid var tid gällande bokfört restvärde, å andra sidan 

summan av försäkringsersättningen och det nettobelopp som leasegivaren erhåller vid 

försäljning av fordonet. Om sistnämnda summa överstiger sagda restvärde ska överskottet 

tillfalla leasegivaren. För det fall försäkringsbolaget lämnar ersättning i form av ett annat 

fordon, ska tilläggsavtal tecknas. 
 

11. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter 

Leasegivaren är berättigad att överlåta eller pantsätta sina rättigheter och skyldigheter enligt 

detta avtal, inklusive äganderätten till fordonet. Kunden äger inte rätt att till annan – helt eller 

delvis – överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal utan leasegivarens 

särskilda skriftliga samtycke. Vid överlåtelse kommer leasegivaren debitera den nya kunden 

en särskild överlåtelseavgift.. 
 

12. Hävning av avtalet 



 

 

 

   
 

Leasegivaren äger rätt att omedelbart häva avtalet och genast återta fordonet inklusive 

extrautrustning på kundens bekostnad om någon av följande förutsättningar föreligger: 

 a) Kunden dröjer med erläggandet av leasingavgiften eller annan avgift mer än 30 dagar efter 

förfallodagen, 

 b) Kunden vanvårdar fordonet eller vägrar leasegivaren att besiktiga fordonet, 

 c) Kunden underlåter att erlägga vägtrafikskatt, försäkring eller till detta avtal tillknutna 

tilläggsprodukter, 

d) Kunden försätts i konkurs eller inleder skuldsanering, 

e) Kunden i övrigt grovt åsidosätter någon bestämmelse i detta avtal, eller 

f) Det finns skälig anledning att anta att kunden eller ev. borgensman inte kommer att fullgöra 

sina betalningsförpliktelser enligt avtalet eller annan förpliktelse gentemot leasegivaren. 

 

Om avtalet hävs ska kunden till leasegivaren betala dels samtliga förfallna obetalda 

leasingavgifter, jämte ränta enligt punkt 9 till dess full betalning sker, dels samtliga kostnader 

uppkomna i samband med återtagandet av fordonet samt dels ersätta leasegivaren för att 

avtalet har hävts med motsvarande 35 % av leasingavgifterna för resterande leasingperiod, 

samt eventuella kostnader för iordningställande av fordonet, se särskilt punkterna 5, 14 och 

15. Vid hävning av avtalet ska kundens nyttjanderätt till fordonet med omedelbar verkan 

upphöra och detta oberoende av om kunden ifrågasätter hävningen. Kunden är under den tid 

nyttjanderätten bortfaller i enlighet med vad som nu sagts icke befriad från sina skyldigheter 

med avseende på fordonet såsom skyldighet att erlägga leasingavgift, vårdplikt, 

försäkringsplikt etc.  

 

Om kunden vid återtagande av fordonet erlägger erforderlig betalning (förfallna obetalda 

avgifter, kostnader som uppkommit i samband med återtaget och dylikt) kan leasegivaren 

medge återinträde i avtalet. Leasegivaren behöver inte underrätta eller inhämta godkännande 

av borgensman eller annan som lämnat säkerhet för avtalets fullgörande då leasegivaren 

medger att kunden får återinträde i avtalet. 
 

13. Kundens förtida uppsägning av avtalet 

Kunden äger rätt att säga upp avtalet i förtid efter att tolv (12) månader av leasingperioden 

har förflutit. Om kunden säger upp avtalet i förtid ska kunden till leasegivaren betala dels 

samtliga förfallna obetalda leasingavgifter, jämte ränta enligt punkt 9 till dess full betalning 

sker samt dels ersätta leasegivaren för att avtalet har upphört i förtid med motsvarande 35 % 

av leasingavgifterna för resterande leasingperiod, samt eventuella kostnader för 

iordningställande av fordonet, se särskilt punkterna 5, 14 och 15. 
 

14. Återlämnande av fordonet 

Vid avtalets utgång eller vid förtida uppsägning av avtalet ska fordonet tillsammans med 

samtliga nycklar, handlingar och eventuell extrautrustning på kundens bekostnad och risk 

lämnas till en av leasegivaren angiven plats. Om kunden ej i tid verkställer ett sådant 

återlämnande äger leasegivaren rätt att erhålla en ”per dag”-hyra som uppgår till 1/15 

månadsleasing samt omedelbart på kundens bekostad återta fordonet. Kundens ansvar för 

fordonet enligt avtalet upphör inte förrän leasegivaren eller av denne utsedd representant 

omhändertagit fordonet. 

 

Vid tidpunkten för återlämnandet ska fordonet vara i sådant skick att det godkänns utan 

anmärkning vid en kontrollbesiktning hos AB Svensk Bilprovning. Om fordonet vid 

återlämnandet har utsatts för onormalt slitage, service inte utförts enligt tillverkarens 

rekommendationer, fordonet är skadat, eller fordonet reparerats undermåligt, ska 

leasegivaren ha rätt att av kunden erhålla ersättning motsvarande kostnaden att återställa 

fordonet i ursprungligt skick med hänsyn till normalt slitage. Vid eventuella skador på fordonet 

ska kunden hålla leasegivaren skadeslös. Fordonets skick vid återlämnandet ska minst 

motsvara beskrivningen i Bilaga 1. 
 

15. Avräkning 

Då detta avtal upphör, vid utgången av leasingperioden eller vid förtida avtalsavslut, debiteras 

kunden i förekommande fall avvikelsen på den avtalade körsträckan för kostnaden för övermil 

som angivets på avtalets första sida. För fastställande av antalet övermil proportioneras den 

avtalade körsträckan mot den utnyttjade leasingperioden. För avtal som omfattas av service- 

och reparationsavtal samt andra avtalade tilläggsprodukter tillgodoräknas inte kunden 

debiterade avgifter. 

 

16. Uppsägning före leverans 

Kunden har, efter leasegivarens skriftliga tillåtelse, möjlighet att säga upp avtalet under tiden 

från och med kundens underskrift av avtalet men innan leverans av fordonet skett. Kunden 

ska då till leasegivaren erlägga hela kostnaden för avvecklingen av leasegivarens 

mellanhavande med leverantören samt särskild annulleringsavgift om två (2) % av fordonets 

inköpspris, dock minst 3.000 SEK. 

 

När avtalet ingås på distans i enlighet med lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför 

affärslokaler (”DAL”), har kunden rätt att avbeställa fordonet fram tills det att leverans av 

fordonet sker utan att betala någon ersättning för avbeställningen.  

 

 

17. Ångerrätt vid distansavtal 

Enligt DAL har kunden rätt att frånträda avtalet genom att till leasegivaren lämna eller sända 

ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag då kunden undertecknat 

leveransbekräftelse avseende fordonet samt tog besittning över fordonet.  

 

Om kunden utövar sin ångerrätt enligt DAL, ska kunden utan onödigt dröjsmål och senast 

inom 14 dagar på egen bekostnad lämna eller sända tillbaka fordonet till leasegivaren. 

Kunden är skyldig att vidta skäliga åtgärder för vård av fordonet (vårdplikt), såväl när fordonet 

är i kundens besittning som vid återlämnande eller återsändande. 

 

Om kunden utövar sin ångerrätt enligt DAL, ska leasegivaren betala tillbaka vad kunden har 

betalat till leasegivaren. Återbetalning ska göras utan onödigt dröjsmål men inte innan 

leasegivaren tagit emot fordonet från kunden eller kunden visat att fordonet sänts tillbaka. 

Leasegivaren ska använda samma betalningssätt som kunden, om inte kunden uttryckligen 

går med på något annat. 

 

Vid utövande av sin ångerrätt enligt DAL, kan kunden åläggas att betala de kostnader 

som uppstår för återsändande av varan i de fall kunden inte väljer att själv eller genom 

annans försorg återlämna varan till utlämningsstället.  

 

Vid utövandet av sin ångerrätt enligt DAL, kan kunden åläggas att ersätta leasegivaren 

för 

a) förhöjda leveranskostnader på grund av kundens val av leveransmetod, 

samt 

b) fordonets värdeminskning i den mån den beror på att kunden hanterat 

varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess 

egenskaper eller funktion, vilket typiskt sett föreligger om kunden gjort mer 

än att provköra fordonet. Under en provkörning kan kunden köra fordonet 

max 80 kilometer eller högst en (1) timme. 

 

18. Meddelande och adressändring 

Kunden ska omedelbart underrätta leasegivaren om ändring sker av namn, adress, 

kontouppgifter, telefonnummer, e-postadress eller annan omständighet som kan tänkas 

påverka förhållandet mellan parterna eller som har betydelse för leasgivarens äganderätt till 

fordonet. 

 

Meddelanden från leasegivaren, oavsett art, som sänts i rekommenderat brev till den adress 

kunden senast uppgett, ska anses ha nått kunden senast inom tre (3) dagar från avsändandet. 
 

19. Force Majeure samt begränsning av skadeersättning 

Leasegivaren ansvarar inte för skada som beror på lagbud, naturkatastrof, myndighets åtgärd, 

krigshändelse, strejk, lockout, bojkott och blockad eller annan liknande omständighet. 

Förbehållet ifråga om strejk, lockout, bojkott och blockad gäller vare sig leasegivaren själv är 

part i eller föremål för sådan åtgärd eller inte. Skada som må uppkomma i andra fall ska 

ersättas av leasegivaren endast i den mån vållande ligger leasegivaren till last. Ersättning från 

leasegivaren utgår inte i något fall för annat än direkt skada och således inte för indirekt skada 

eller följdskada. 
 

20. Särskilda villkor, ändringar eller tillägg 

Ändras avtalet efter påkallande av kunden uttages en administrativ avgift motsvarande 

uppläggningsavgiften som framgår av kontraktets första sida. 
 

21. Utmätning, skuldsanering, konkurs 

Skulle utmätning företas hos kunden eller om kunden inleder skuldsanering, eller försätts i 

konkurs, åligger det kunden att omedelbart underrätta leasgivaren därom samt genom 

företeende av detta avtal för vederbörande utmätningsman, rådgivare eller konkursförvaltare 

upplysa om leasegivarens äganderätt. Leasegivaren har rätt att förse fordonet med skylt som 

utvisar ägaren. 

 

22. Personuppgiftsbehandling 

Om du vill läsa om dina rättigheter eller vill veta hur vi samlar in, använder och delar dina 

personuppgifter se bilaga ”Information om personuppgifter”. 

 

23. Tillämplig lag och domstol 

Svensk lag  ska tillämpas på detta avtal. Tvister med anledning av detta avtal ska avgöras av 

svensk domstol. Leasegivaren har dock rätt att väcka talan vid domstol i annat land. 

 


