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Allmänna villkor för försäljning av nya fordon 

Version 2019-04-08. Tillämpliga på Mercedes-Benz Sverige AB:s (”MBS”) försäljning till affärsidkare som vid ingåendet av försäljningsavtalet agerar utifrån affärsmässig eller 

självständig yrkesmässig ställning, försäljning till myndigheter (affärsidkare och myndigheter anges nedan som ”Näringsidkare”) samt försäljning till privatpersoner i egenskap av 

konsumenter (”Konsumenter”). 

I. Villkorens Omfattning  

1. Försäljningsavtalet ska uteslutande regleras av dessa Allmänna Försäljningsvillkor och vad 
som framgår av beställningsdokument och bekräftelser från MBS. Köparens övriga allmänna 
villkor ska inte tillämpas, även om Säljaren inte uttryckligen har motsatt sig dem.  

2. Dessa Allmänna Försäljningsvillkor ska tillämpas vid försäljningen av nya fordon (personbilar, 
G-klass och privata transportbilar) av märkena Mercedes-Benz samt smart.  

II. Vissa definitioner 

I dessa villkor ska nedanstående begrepp ha följande innebörd. 
 
”Allmänna Försäljningsvillkor” avser dessa allmänna försäljningsvillkor. 
”Försäljningsavtalet” avser det avtal om köp av fordon som har ingåtts eller kommer att ingås 
mellan MBS och Köparen och för vilket dessa Allmänna Försäljningsvillkor utgör villkor.  
”Hemsidan” avser den hemsida som MBS vid varje tillfälle tillhandahåller för försäljning av de 
fordon som omfattas av dessa Allmänna Försäljningsvillkor.  
”Konsument” avser en Köpare enligt Försäljningsavtalet som agerar som privatperson och 
utanför näringsverksamhet.  
”Köparen” avser köparen av fordon enligt Försäljningsavtalet, oavsett om det rör sig om en 
Konsument eller Näringsidkare.  
”MBS” avser Mercedes-Benz Sverige AB eller behörig företrädare för Mercedes-Benz Sverige 
AB. 
”Näringsidkare” avser en Köpare enligt Försäljningsavtalet som agerar som näringsidkare 
eller utgör en myndighet eller liknade, oavsett om Köparen är en fysisk eller juridisk person, 
samt behörig företrädare för sådan Köpare.  
”Part” avser endera av parterna till Försäljningsavtalet. 
”Parterna” avser MBS och Köparen tillsammans.  

III. Ingående av avtal, ändringar av avtalet och överlåtelse 

1. Erbjudanden om köp av fordon vid vissa villkor från MBS är inte bindande. 
2. När Köparen är en Konsument innebär Köparens undertecknande av Försäljningsavtalet, 
beställning via Hemsidan eller via telefon, en beställning som är giltig i upp till och med en vecka. 
Försäljningsavtalet anses ingånget och bindande för båda Parter när behörig företrädare för MBS 
under denna period skriftligen eller via e-mail bekräftat godkännandet av beställningen. 

3. När Köparen är en Näringsidkare innebär Köparens undertecknande av Försäljningsavtalet, 
beställning via Hemsidan eller via telefon, att Näringsidkaren bundit sig vid köpet. 
Försäljningsavtalet blir bindande för MBS när MBS undertecknat Försäljningsavtalet eller via e-
mail bekräftat godkännandet av beställningen. Om MBS inte undertecknar eller bekräftar 
Försäljningsavtalet inom en vecka från Köparens undertecknande eller beställning, förfaller 
avtalet.  

4. Oavsett omständigheterna i övrigt ska ett försäljningsavtal anses vara ingått om leverans sker.  
5. MBS är skyldigt att utan onödigt dröjsmål informera Köparen om MBS inte godkänner 
beställningen. 

6. Ändringar eller tillägg till dessa Allmänna Försäljningsvillkor eller Försäljningsavtalet ska göras 
skriftligen och godkännas av båda parter. 

7. Under leveranstiden förbehåller sig MBS rätten att göra ändringar i design eller form, att avvika 
från färgnyansen och göra ändringar i leveransens omfattning, förutsatt att Köparen, med 
beaktande av MBS intressen, rimligen kan förväntas godkänna sådana ändringar eller avvikelser. 
Köparen kan inte grunda några rättigheter på några märkningar eller numreringar som använts 
av MBS eller tillverkaren för att identifiera beställningen eller de beställda försäljningsobjekten. 

8. Köparens rättigheter och skyldigheter med anledning av Försäljningsavtalet kan inte överlåtas 
utan MBS skriftliga godkännande.  

IV. Leverans  

1. Leverans sker EXW säljarens inrättning (Incoterms 2010). 
2. Köparen kan välja till vilket av MBS agenters affärsställen som leverans ska ske till. Om 
Köparen beställer fordonet hos en av MBS:s agenter levereras fordonet till den agenten. 

3. I fall då ett försäljningsobjekt inte kan levereras på angivet leveransdatum till följd av 
upphörande av serieproduktion, ska båda parter vara befriade från skyldigheterna under 
försäljningsavtalet vad avser det avsedda försäljningsobjektet. I sådant fall ska Säljaren utan 
dröjsmål informera Köparen och utan dröjsmål ersätta Köparen för erhållen motprestation. 
Säljaren ska i sådant fall varken vara skyldig att leverera det ursprungliga beställningsobjektet 
eller utge skadestånd.  

V. Konsuments rätt till avbeställning 

1. En Köpare som är Konsument har rätt att avbeställa ett fordon fram tills det att leverans av 
fordonet sker. Vid sådan avbeställning är Konsumenten skyldig att betala ersättning till MBS i 
den utsträckning som framgår nedan. Om Konsumenten avbeställer innan antingen MBS 
undertecknat försäljningsavtalet eller skickat en bekräftelse av ordern till Konsumenten, 
behöver Konsumenten inte betala någon ersättning för avbeställningen. 

2. Avbeställer Konsumenten fordonet och har fordonet försetts med extrautrustning enligt 
Konsumentens beställning ska Konsumenten ersätta MBS för kostnaderna för på- och 
avmontering av utrustningen och övriga kostnader med anledning av detta. 

3. Avbeställer Konsumenten fordonet senast en vecka efter att bindande avtal ingåtts har MBS 
rätt till ersättning med 1,5 % av det avtalade priset, dock lägst 3 000 kr. 

4. Avbeställer Konsumenten fordonet senare än en vecka efter att bindande avtal ingåtts, och 
kan fordonet svårligen säljas till en annan köpare eller överstiger det avtalade priset 7,5 
prisbasbelopp, har MBS rätt till ersättning med 15 % av fordonets pris. 

5. Avbeställer Konsumenten senare än en vecka efter att bindande avtal ingåtts, och gäller inte 
vad som anges i punkt 4, har MBS rätt till ersättning med 7 % av det avtalade priset, dock lägst 
3 000 kr.  

6. Någon ersättningsskyldighet ska dock inte uppstå vid Konsumentens avbeställning om (1) 
antingen priset för fordonet understiger 7,5 prisbasbelopp eller fordonet är avsett för 
rörelsehindrade, och (2) om orsaken till avbeställningen eller dröjsmålet med betalning är att 
Konsumenten efter avtalets ingående utan egen skuld hamnat i varaktiga betalningssvårigheter 
till följd av t.ex. arbetslöshet, sjukdom eller dödsfall. Undantaget gäller endast för det fall att 
MBS underrättas om avbeställningen utan onödigt dröjsmål.  

7. Om Köparen är Konsument som har beställt ett fordon via Hemsidan eller via telefon har 
Konsumenten rätt att avbeställa fordonet fram tills det att leverans av fordonet sker utan att 
betala någon ersättning för avbeställningen.  

VI. Särskilt angående rabatter 

1. Under förutsättning att Köparen är en Näringsidkare krävs det, för att Köparen ska erhålla den 
rabatt som anges i Försäljningsavtalet, att Köparen förbinder sig att behålla fordonet och vara 

registrerad ägare och brukare till detta i minst 6 månader från leverans av fordonet och att 
fordonet under denna period används uteslutande i Köparens näringsverksamhet. Bördan för att 
eventuellt bevisa uppfyllelsen av detta villkor åligger Köparen.  

2. Om Köparen säljer fordonet vidare inom den angivna perioden av 6 månader anses villkoret 
för rabatt på listpriset ej vara uppfyllt och MBS äger i sådana fall rätt att kräva att Köparen 
återbetalar den erhållna rabatten, dvs. mellanskillnaden mellan det betalade priset och listpriset. 

3. För Köpare som är Konsumenter gäller inga motsvarande villkor för att erhålla rabatt. 

VII. Betalning, betalningsdröjsmål och kvittning  

1. MBS kommer att fakturera Köparen för köpeskillingen alternativt eventuell kontantinsats 
enligt finansieringsavtal eller leasingavtal innan fordonet levereras. MBS kommer inte att 
överlämna fordonet förrän fullständig betalning av sådan köpeskilling alternativt kontantinsats 
mottagits. Eventuella tillkommande kostnader till följd av prisförändring eller minskat värde på 
inbytesbil kan komma att ske efter att huvudfakturering skett. Även i sådant fall måste 
fullständig betalning ske innan fordonet överlåts till Köparen.  

2. Betalning ska ske i enlighet med de betalningsvillkor som anges på av MBS utställd faktura.  
3. Om Köparen är i betalningsdröjsmål har MBS, oavsett det förfallna beloppets storlek, rätt att 
kräva förskottsbetalning på alla utestående ordrar. 

4. Köparen får kvitta krav från MBS med motkrav utanför Försäljningsavtalet endast om Köparens 
motkrav är ostridigt eller har fastställts i ett domstolsbeslut som inte kan överklagas. 
Retentionsrätt får endast utövas i den utsträckning rätten härrör från anspråk som grundas i 
Försäljningsavtalet. 

VIII. Leveranstid, leveransförsening och force majeure  

1. Beräknad leveransperiod anges normalt i Försäljningsavtalet, beställningsbekräftelsen via e-
mail eller i samband därmed. MBS kan dock inte garantera att leveranstid alltid kan anges. Har 
någon leveranstid inte angetts ska fordonet levereras inom skälig tid, vilket under normala 
förhållanden uppgår till tolv veckor för nya fordon och 16 veckor för fordon som tillverkas enligt 
Köparens anvisningar. Leveranstiden räknas från det att Köparen undertecknat 
Försäljningsavtalet eller gjort en beställning på Hemsidan eller via telefon.  

2. Vid leveransförsening ska Köparen informeras om förseningen så snart som möjligt.  
3. Om Köparen är en Konsument och är förseningen, vid en bedömning utifrån tidsaspekten och 
Konsumentens egna behov, av väsentlig betydelse för Konsumenten, ska Konsumenten ha rätt 
att häva köpet. Hävningsrätten gäller endast om MBS underrättas om Konsumentens hävning 
inom skälig tid från det att Konsumenten informerades om förseningen. Som alternativ till vad 
som anges ovan kan Konsumenten istället ge MBS en tilläggstid om minst fyra veckor inom 
vilken leverans ska ske. Om leverans inte sker inom tilläggstiden ska Konsumenten ha rätt att 
häva köpet. Om Konsumenten uppmanat MBS att leverera, utan att specificera inom vilket tid 
Konsumenten kräver att leverans ska ske, äger Konsumenten rätt att häva köpet om bilen inte 
avlämnas inom skälig tid därefter. Vid bedömningen av vad som här avses med skälig tid ska 
utgångspunkten normalt vara fyra veckor.  

4. Om Köparen är en Näringsidkare åligger det Näringsidkaren att kräva leverans om förseningen 
överstiger sex veckor. MBS försening börjar löpa först när MBS tar emot ett sådant meddelande 
från Näringsidkaren. Om MBS trots mottaget meddelande om försening från Näringsidkaren 
dröjer oskäligt länge med att leverera fordonet, har Näringsidkaren rätt att häva köpet och/eller 
kräva skadestånd under förutsättning att dröjsmålet beror på MBS vårdslöshet och leverans inte 
kan anses ha skett inom skälig tid. Skälig tid ska normalt anses vara en månad från att 
meddelande mottogs av MBS. Hävningsrätt för Näringsidkaren föreligger dock endast om 
dröjsmålet är av väsentlig betydelse för Näringsidkaren. 

5. I händelse att MBS utan eget vållande är temporärt förhindrad att leverera på avtalad tidpunkt 
eller inom den överenskomna perioden till följd av force majeure eller verksamhetsavbrott hos 
MBS eller någon av MBS leverantörer, ska tidsfrister från det att Köparen begär att MBS levererar 
förlängas med tid som motsvarar hur länge det temporära hindret pågår. Om sådant avbrott 
medför att fullgörandet fördröjs med mer än fyra månader, ska både MBS och Köparen ha rätt 
att häva avtalet. Detta ska inte påverka andra rättigheter att häva avtalet.  

6. MBS är inte skyldigt att fullgöra köpet om det föreligger ett hinder som MBS inte kan övervinna 
eller om fullgörelsen skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till Köparens 
intresse av att MBS fullgör köpet. Om ett förhållande som nyss nämnts upphör inom rimlig tid, 
får Köparen dock kräva att MBS fullgör köpet. Köparen förlorar rätten att kräva att MBS fullgör 
köpet, om Köparen väntar orimligt länge med att framställa kravet. 

IX. Villkor vid prisavdrag för inbytesbil 

1. Villkoren i detta avsnitt gäller om Köparen byter in en begagnad bil för att erhålla  prisavdrag 
vid köp av ett nytt fordon. 

2. Köparen försäkrar att den aktuella inbytesbilen inte har något av honom känt allvarligt fel och 
att den är Köparens egendom, eller för det fall att Köparen vid inbytet agerar för tredje man, att 
inbytesbilen är tredje mans egendom. Köparen garanterar även att inbytesbilen inte är belastad 
med annan inskränkning i äganderätten utöver sådan eventuell skuld som inbytesbilen står som 
säkerhet för och som Köparen informerat MBS om samt vilken har angetts i Försäljningsavtalet. 
Om det visar sig att skulden är högre än Köparen har uppgivit sänks nettopriset på inbytesbilen 
med motsvarande belopp och MBS äger rätt att kräva återbetalning.  

3. Inbytesbilen ska levereras i samma skick och med samma utrustning som vid 
värderingstillfället om inte något annat har avtalats. Om inbytesbilen är i påtagligt annorlunda 
skick kan MBS kräva en omvärdering. Omvärdering ska dock inte kunna krävas enbart p.g.a. 
förändrad körsträcka om förändringen understiger 200 mil från värderingstillfället. Om 
förändringen av körsträcka överstiger 200 mil görs avdrag på nettopriset på inbytesbilen med 5 
kr per mil, om inte annat belopp har avtalats. Parterna har också rätt att kräva omvärdering av 
inbytesbilen om värdet av denna, direkt eller indirekt, påverkas genom ändringar i skatter eller 
liknande myndighetsbeslut med mer än 2 %, dock minst 2 000 kr. 

4. Köparen ska betala fordonsskatt, trängselskatt, försäkringar och andra avgifter fram till dess 
att inbytesbilen har överlämnats till MBS. MBS har rätt till eventuell återstående skatt om inte 
något annat har avtalats. Köparen ska se till så att inbytesbilen inte är belastad med några 
parkerings- eller kontrollavgifter vid överlåtelsen, om så är fallet äger MBS rätt att kräva 
ersättning från Köparen för kostnader. 

5. Köparen är bunden vid köpet även för det fall att värdet av inbytesbilen vid inbytet och 
leveranstillfället bedöms vara lägre än vid den inledande värderingen, oavsett storleken på 
värdeminskningen. Slutlig värdering sker först i samband med Köparens överlämnande av 
inbytesbilen. Detta innebär att tillkommande betalning kan komma att krävas innan utlämnande 
av det beställda fordonet sker till Köparen. 

6. Om Agenten förvärvar inbytesbilen direkt från Köparen, enligt Försäljningsavtalet, överlåter 
Köparen den fordran som uppstår mot Agenten till följd av Agentens köp av inbytesbilen till MBS. 
Fordran överlåtes för att Köparen ska erhålla samma avdrag på priset för det fordon som 
Köparen ska köpa från MBS, oavsett om MBS eller Agenten förvärvar inbytesbilen. 
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X. Felansvar 

1. Om Köparen är en Konsument ansvarar MBS för fel på fordonet i enlighet med 
konsumentköplagen (1990:932). Detta innebär att MBS ansvarar för fel som finns vid 
leveransen, t.ex. att fordonet är i sämre skick än konsumenten med hänsyn till pris, ålder och 
körsträcka med fog kunnat förutsätta, men inte för normalt slitage. När Köparen är Konsument 
ska fel som uppmärksammas inom sex månader från leverans anses ha funnits vid leverans om 
MBS inte kan visa på annat eller felet är oförenligt med fordonets pris, ålder och körsträcka eller 
felets art. Om Köparen är Konsument ansvarar MBS endast för fel som upptäcks senare än sex 
månader efter leverans om Konsumenten kan göra sannolikt att felet fanns vid leveransen. Vid 
sådan bedömning av om felet förelåg vid leveransen ska bakomliggande utredning, t.ex. 
inbytestest, tillmätas betydelse.  

2. Om Köparen är en Näringsidkare ansvarar MBS för fel på nyproducerade fordon som sålts om 
felet beror på tillverkningsfel om felet förelåg vid leveransen samt för fel som beror på MBS 
vårdslöshet. 

3. Vad som här anges påverkar inte vad som gäller enligt den garanti för fordonet som lämnas 
av MBS. 

4. Oavsett skuldfrågan, ska detta inte påverka MBS ansvar vid händelse av uppsåtligt 
hemlighållande av ett fel, eller om MBS har tillhandahållit en garanti eller godtagit en 
anskaffningsrisk i enlighet med reglerna i den svenska Produktansvarslagen (1992:18). 

5. Ansvar till följd av förseningar i leveransen regleras uteslutande av bestämmelserna i avsnitt V. 

XI. Reklamation 

1. Köparen bör reklamera ett upptäckt fel till MBS så snart som möjligt efter att felet upptäckts.  
2. Om Köparen är Konsument ska reklamation ske inom skälig tid från det att Konsumenten har 
märkt eller borde ha märkt felet. Om reklamation görs inom två månader från det att felet 
upptäckts eller borde upptäckts ska felet anses vara anmält i rätt tid. Konsumenten får inte 
reklamera senare än tre år efter leverans av fordonet.  

3. Om Köparen är Näringsidkare ska reklamation ske senast två veckor från det att 
Näringsidkaren upptäckte eller borde upptäckt felet. Näringsidkaren får inte reklamera fel 
senare än två år från leverans.  

XII. Påföljder vid fel 

1. En Köpare som är Konsument har vid fel rätt att välja avhjälpande eller omleverans under 
förutsättning att detta kan ske utan oskäliga kostnader för MBS. Kräver Konsumenten istället 
prisavdrag eller hävning har MBS dock rätt att avhjälpa felet eller omleverera om detta kan göras 
utan kostnad och väsentlig olägenhet för Konsumenten. Konsumenten behöver i normalfallet 
inte acceptera mer än två avhjälpningsförsök för att åtgärda samma fel. 

2. Om Köparen är Konsument, och kan avhjälpande eller omleverans inte ske inom skälig tid 
efter reklamationen eller ske utan väsentlig olägenhet för Konsumenten får Konsumenten kräva 
prisavdrag som svarar mot felet eller häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för 
Konsumenten. Vid hävning ska Konsumenten återlämna fordonet mot att MBS återbetalar 
köpeskillingen och ränta motsvarande Riksbankens referensränta + 2 % under innehavstiden. 
MBS ska dock ha rätt till ersättning för den nytta som konsumenten har haft av fordonet. Vid 
bedömningen av om Konsumenten ska betala ersättning för sådan nytta ska hänsyn tas till de 
besvär och olägenheter konsumenten haft, t.ex. att Konsumenten inte kunnat använda fordonet 
i normal omfattning. I normalfallet beräknas ersättning för nytta till summan av 0,5 % av 
köpeskillingen per månad sedan leveransen och 0,5 % av köpeskillingen per körda 100 mil sedan 
leveransen. Konsumenten ska efter avräkning få minst ett belopp som ger honom eller henne 
möjlighet att köpa ett felfritt fordon som, beträffande standard och skick, motsvarar det 
återlämnade fordonet vid hävningstillfället. 

3. En Köpare som är Konsument har vid fel rätt till ersättning för den skada han drabbas av p.g.a 
fel. Skadeersättningen ska beräknas i enlighet med 14 och 30-32 §§ konsumentköplagen 
(1990:932). Vid hävning har Konsumenten dock inte rätt till ersättning för besvär och 
olägenheter, om dessa redan räknats av vid bedömningen av den nytta han har haft av fordonet. 
En Konsument har inte heller rätt till ersättning för skada i näringsverksamhet eller liknande.  

4. En Köpare som är Konsument har rätt att hålla inne så mycket av betalningen som svarar mot 
hans krav p.g.a. fel. 

5. Om Köparen är Näringsidkare och ett fel konstateras har MBS rätt att avhjälpa eller 
omleverera. Om detta blir oskäligt dyrt kan MBS istället medge prisavdrag eller häva köpet. 
Näringsidkaren har rätt att häva köpet om ett väsentligt fel kvarstår efter tre avhjälpningsförsök. 
Hävs köpet utgår ingen ränta och MBS har rätt att från köpeskillingen göra avdrag för nytta med 
0,5 % av fordonets pris per månad från leverans plus 0,5 % av fordonets pris per körda 100 mil. 
MBS är dock aldrig skyldigt att betala mer för det återlämnade fordonet än marknadsvärdet för 
motsvarande fordon i felfritt skick. 

6. En Näringsidkare har vid fel rätt till ersättning för den skada han drabbas av p.g.a. felet om 
skadan beror på MBS vårdslöshet. Ersättning utgår i sådana fall endast för skäliga utlägg, inte 
för förlust i näringsverksamhet eller skada på annat än fordonet.  

XIII. Köparens dröjsmål 

1. Om Köparen är en Konsument, får MBS, när fordonet finns för avhämtning och Konsumenten 
inte betalar i rätt tid, kräva betalning och dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen (1975:635). MBS 
har rätt att häva köpet om Konsumentens dröjsmål utgör ett väsentligt avtalsbrott eller om 
Konsumenten inte betalat inom två veckor från att MBS uppmanat Konsumenten att betala. Vid 
hävning i dessa fall har MBS rätt till ersättning med 10 % av det avtalade priset. Någon rätt till 
ersättning ska dock inte föreligga om kriterierna i Avsnitt V punkt 6 är uppfyllda.  

2. Om Köparen är en Näringsidkare som inte fullföljer köpet har MBS rätt att kräva köpets 
fullgörande eller att häva köpet. Vid hävning på denna grund har MBS rätt till 18 % av det avtalade 
priset samt ersättning för kostnader för på- och avmontering och andra kostnader med anledning 
av tillvald extrautrustning.  

XIV. Garanti och registrering  

1. Personbilar och privata transportbilar från Mercedes-Benz omfattas av en tvåårig 
nybilsgaranti. Nybilsgarantin gäller från och med datumet för leverans av fordonet eller från ett 
eventuellt tidigare första registreringsdatum utan kilometerbegränsning. Nybilsgarantin 
kompletterar det lagstadgade felansvaret och ger ett tryggt och säkert skydd under de första 
två åren. 

2. Mercedes-Benz nybilsgaranti gäller i Sverige, men även i det Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet, Andorra, Israel, Monaco, Montenegro, San Marino, Schweiz, Serbien, Turkiet 
och Vatikanstaten.  

3. Om inte annat avtalas ska MBS se till att fordonet registreras, besiktas och försäkras. 
Kostnaderna för detta ska Köparen stå för. 

XV. Ångerrätt för Konsument vid köp via internet eller telefon 

1. Om Köparen är Konsument som har beställt ett fordon via internet eller telefon har 
Konsumenten rätt att ångra sitt köp enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför 
affärslokaler genom att meddela detta till MBS eller den auktoriserade agent för MBS som 
lämnat ut fordonet till Konsumenten inom 14 dagar från det att Konsumenten tagit emot 
fordonet. Vid Konsumentens utnyttjande av ångerrätten återbetalas vad Konsumenten erlagt för 
fordonet, med avdrag för MBS eventuella konstandsanspråk enligt punkt 4 nedan. Återbetalning 
ska göras utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från den dag då MBS tog emot 

Konsumentens meddelande om att avtalet frånträtts, betalning sker dock inte innan fordonet 
återlämnats eller Konsumenten visat att fordonet skickats till MBS. Återbetalning sker via 
samma betalsätt som Konsumenten använt vid betalningen för varan.  

2. Konsumenten ansvarar och ska stå kostnaden för att fordonet, efter Konsumentens 
meddelande om utnyttjande av ångerrätt, utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar 
återlämnas till MBS på den plats där varan hämtades av Konsumenten och vars adress framgår 
av köpeavtalet eller orderbekräftelsen, eller på annat ställe om MBS och Köparen särskilt 
kommer överens om detta.  

3. Vid utövande av sin ångerrätt kan Konsumenten åläggas att betala de kostnader som uppstår 
för återsändande av varan i de fall Konsumenten inte väljer att själv eller genom annans försorg 
återlämna varan till utlämningsstället.  

4. Vid utövandet av sin ångerrätt kan Konsumenten åläggas att ersätta MBS för 
a) förhöjda leveranskostnader på grund av Konsumentens val av leveransmetod, samt 
b) fordonets värdeminskning i den mån den beror på att Konsumenten hanterat varan 

i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller 
funktion, vilket typiskt sett föreligger om Konsumenten gjort mer än att provköra 
fordonet. Under en provkörning kan konsumenten köra fordonet max 80 kilometer 
eller högst en (1) timme. 

5. Konsumentverket tillhandahåller en blankett för anmälan om utövande av ångerrätt på sin 
hemsida www.konsumentverket.se som kan, men inte behöver, användas av Konsumenten. 
Annars bör meddelandet om utövande av ångerrätt innehålla information om vem Konsumenten 
är och vilket fordon som avses. Anmälan om utövande av ångerrätt kan ske genom att brev 
skickas till Mercedes-Benz Sverige AB, Kundtjänst, Box 50531, 202 50 Malmö, e-post till mb-
kontakt-se@daimler.com eller genom kontakt med den agent som förmedlat köpet eller 
överlämnat fordonet till Konsumenten på den adress som framgår av Försäljningsavtalet.  

XVI. Behandling av personuppgifter 

1. I samband med fullgörelsen av detta avtal kommer MBS att behandla Köparens 
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla Köparens personuppgifter är att kunna 
fullgöra avtalet samt med stöd av ett berättigat intresse.  

2. Uppgifterna utgörs av Köparens namn, kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-
postadress), betalningsuppgifter, betalningsstatus, samt annan information om Köparen som 
Köparen själv tillhandahållit (t.ex. yrke, körkort, personnummer, kön), uppgifter om det eller de 
produkter och tjänster Köparen ska ingå eller har ingått avtal om, det eller de fordon som 
Köparen byter in samt skador på sådant fordon, samt uppgifter om Köparens tidigare köp av 
MBS. MBS behandlar dessa uppgifter i syfte att kunna fullgöra avtalet med Köparen, inklusive 
leverans, fakturering och ändringar av order, samt i syfte att kunna tillhandahålla erbjudanden 
som är anpassade efter Köparen och Köparens intressen (t.ex. provkörningar, 
specialerbjudanden, prissättning). För att göra detta möjligt kan även analysmetoder inklusive 
profilering komma att användas för att utvärdera Köparen och ge Köparen ett personligt 
erbjudande.  

3. I samband med att Köparen lämnar sina personuppgifter till MBS eller en av MBS:s agenter, 
kan Köparen få erbjudande om att få information om hur Köparen kan få direktmarknadsföring 
från MBS. Informationen skickas via e-post och baserar sig på att Köparen samtycker till att få 
ett sådant e-postmeddelande med information om hur man kan lämna samtycke till vidare 
direktmarknadsföring från MBS. Att lämna ett sådant samtycke är frivilligt. 

4. Köparens personuppgifter kommer inte behandlas av personuppgiftsansvariga under en längre 
tidsperiod än nödvändigt i syfte att uppnå de ändamål som beskrivs ovan och i maximalt sju (7) 
år efter uppgifterna lämnades, eller under en längre tidsperiod såvida detta är nödvändigt på 
grund av MBS skyldighet att spara uppgifter.  

5. MBS utväxlar Köparens personuppgifter med den eller de av MBS:s agenter som Köparen har 
varit i kontakt med eller vill kontaktas av, särskilt i samband med att det fordon Köparen har 
beställt ska levereras av en agent. För att kunna fullgöra Försäljningsavtalet överförs Köparens 
personuppgifter till bolag inom Daimlergruppen i Spanien samt Filippinerna.  

6. Efter att Köparen skrivit på Försäljningsavtalet kontrollerar MBS att Köparen inte är listad på 
EU:s sanktionslistor. MBS använder Köparens namn, adress samt uppgifter från 
Försäljningsavtalet för att utföra kontrollen. Ändamålet med kontrollen är att säkerställa 
efterlevnad med EU:s sanktionslistor, vilka MBS som svenskt företag är skyldigt att följa. 
Uppgifter om kontrollen överförs till MBS moderbolag Daimler AG och kan komma att sparas i 
upp till sex (6) år. 

7. MBS behandlar personuppgifter i enlighet med Daimler AG:s dataskyddspolicy (data 
protection policy) som  tillhandahålls på MBS hemsida www.mercedes-benz.se.  Köparen har 
alltid rätt att begära tillgång till, radering av, motsätta sig behandling av samt lämna in klagomål 
om vår behandling av Köparens personuppgifter till MBS eller tillsynsmyndighet. Köparen har 
möjlighet att utöva sin rätt till dataportabilitet. Om Köparen vill nyttja sina rättigheter kan 
Köparen vända sig till dataskydd@daimler.com. För att läsa mer, gå in på www.mercedes-
benz.se/dataskydd. Köparen kan vända sig med klagomål till tillsynsmyndigheten 
Datainspektionen på 08-657 61 00 eller via e-post datainspektionen@datainspektionen.se.  

XVII. Plats för fullbordande, jurisdiktion och tillämplig lag 

1. Om någon bestämmelse i dessa Allmänna Försäljningsvillkor eller i de övriga avtalen som 
ingåtts skulle vara eller bli ogiltig eller utan verkan, ska detta inte påverka giltigheten av avtalet 
i övrigt. Avtalsparterna åtar sig att ersätta den ogiltiga eller overksamma bestämmelsen med en 
annan bestämmelse som så nära som möjligt överensstämmer med det kommersiella syftet med 
den ogiltiga eller overksamma bestämmelsen.   

2. Om tvist uppstår som inte kan lösas mellan parterna kan en Köpare som är Konsument vända 
sig till konsumentvägledning eller till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).  

3. Tvister som ska avgöras genom rättslig prövning ska prövas enligt svensk rätt av allmän 
domstol med Malmö tingsrätt som första instans. 
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