
 

 

 

   
 

KÖPEKONTRAKT ALLMÄNNA VILLKOR 
 

1. Allmänt 

Detta avbetalningsavtal (”kreditköpsavtal”) är tillämpligt vid avbetalningsköp avseende 

fordon mellan en säljare som är näringsidkare och en köpare som är konsument, och när 

fordonet huvudsakligen ska användas för enskilt bruk. Tillämpliga lagar är 

konsumentkreditlagen (2010:1846) (”KkredL”), konsumentköplagen (1990:932) 

(”KKL”) och i förekommande fall lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför 

affärslokaler (”DAL”). I och med att säljaren överlåter sina avbetalningsavtalsrättigheter 

(bl.a. kreditfordran) till Mercedes-Benz Finans Sverige AB (”Kreditgivaren”), övertar 

Kreditgivaren säljarens rättigheter enligt detta avbetalningsavtal. 
 
AVBETALNINGSVILLKOR 

2. Återtagandeförbehåll, Kreditgivarens rätt att återta köpeobjekt, köparens rätt att 

betala förfallen skuld innan återtag av objekt i syfte att förhindra återtag, 

köparens rätt att återlösa köpeobjekt som har återtagits m.m. 

Säljaren förbehåller sig rätten att återta köpeobjektet till dess köparen har fullgjort alla 

sina betalningsförpliktelser enligt detta avbetalningsavtal (återtagandeförbehåll). Säljaren 

äger rätt att återta köpeobjektet under förutsättning att köparen inte fullgör sina förplik-

telser enligt detta avbetalningsavtal och att tidpunkten har inträtt då köparen enligt punkt-

erna 9 och 10 nedan ska fullgöra sin skyldighet att betala i förtid. Om köparen vid 

betalningsdröjsmål, innan köpeobjektet återtas, betalar det belopp som förfallit till 

betalning jämte dröjsmålsränta och kostnader enligt 40 § tredje till femte styckena 

KkredL får Kreditgivaren inte återta köpeobjektet på grund av betalningsdröjsmålet. I det 

fall att Kreditgivaren grundar sin återtaganderätt på villkoren enligt punkten 9 nedan, 

andra stycket, d–e, får Kreditgivaren inte återta köpeobjektet om köparen, innan 

köpeobjektet återtas ställer godtagbar säkerhet för fordran. Om Kreditgivaren har 

återtagit köpeobjektet får köparen inom 14 dagar återlösa det återtagna köpeobjektet, 

varvid köparen är skyldig att till Kreditgivaren betala köpeobjektets värde vid återtagandet 

och den restskuld som föreligger enligt avräkningen. 
 

3. Straffansvar 

Det är vid straffansvar förbjudet för köparen att sälja, hyra ut, pantsätta eller på annat 

sätt förfoga över köpeobjektet (exempelvis lämna köpeobjektet som inbyte) innan 

köparen har fullgjort sin betalningsskyldighet enligt detta avbetalningsavtal. 
 

4. Överlåtelse av avbetalningsavtalsrättigheterna 

Säljaren äger rätt att överlåta sina rättigheter (bl.a. kreditfordran) mot köparen och rätten 

att återta köpeobjektet enligt detta avbetalningsavtal till Kreditgivaren, som i sin tur äger 

rätt att vidare överlåta rättigheterna enligt avbetalningsavtalet till annan. Säljaren svarar 

även efter överlåtelsen för sina åtaganden gentemot köparen på grund av köpet, 

exempelvis vad gäller fel, brist och liknande i köpeobjektet. 
 
Efter det att säljaren har överlåtit sina avtalsrättigheter till Kreditgivaren, ska köparen 

erlägga samtliga betalningar till Kreditgivaren. I och med överlåtelsen är endast 

Kreditgivaren berättigad att uppbära betalning och att ingå betalningsuppgörelse och 

liknande med köparen. Kreditgivaren är vidare ensamt berättigad att återta köpeobjektet. 

Som en följd av överlåtelsen kan köparen inte betala direkt till eller träffa betalnings-

uppgörelser med säljaren med befriande verkan gentemot Kreditgivaren. Köparen äger ej 

heller rätt att återlämna köpeobjektet till säljaren eller den ursprungliga säljaren (exem-

pelvis genom att byta in fordonet) utan Kreditgivarens på förhand skriftliga tillåtelse. Om 

köparen erlägger betalning till eller träffar annan uppgörelse med säljaren så kan köparen 

komma att åläggas att betala på nytt till Kreditgivaren (dvs. köparen kan komma att 

åläggas att betala samma skuld två gånger). För det fall att köparen återlämnar (byter in) 

avbetalningsobjektet till säljaren eller annan, och avbetalningskrediten (skulden) inte är 

till fullo betald, så kan köparen komma att åläggas att betala hela avbetalningskrediten 

till Kreditgivaren trots att köparen inte längre är ägare till avbetalningsobjektet. 

 

Efter överlåtelsen får köparen mot den nye Kreditgivaren göra samma invändningar som 

köparen vid överlåtelsetidpunkten kunde göra mot överlåtaren. 

 

Om köparen reklamerar till säljaren med anledning av försenad leverans, fel i köpe-

objektet eller liknande ska köparen omgående underrätta Kreditgivaren om den gjorda 

reklamationen. 

 

I det fall att köparen med anledning av köpet får anspråk mot säljaren vad gäller 

återbetalning av erlagd köpeskilling, skadestånd eller annat betalningskrav, är 

Kreditgivaren inte skyldig att betala mer till köparen än vad Kreditgivaren har mottagit av 

köparen med anledning av krediten. 
 

5. Betalning m.m. 

Betalning ska fullgöras i enlighet med uppgjord betalningsplan. Varje betalning ska vara 

betalningsmottagaren tillhanda senast respektive förfallodag. Vid första betalningsdagen 

uttas uppläggningsavgiften och upplupen ränta från faktisk leveransdag fram till första 

månadsskifte. Avbetalningsbeloppen inkluderar kreditränta, beräknad månadsvis i efter-

skott på vid var tid utestående kreditbelopp. Vid ränteändring kan avbetalningsbeloppets 

storlek per betalningsperiod komma att ändras så att avtalad kredittid kan bibehållas, 

alternativt kan kredittiden komma att ändras så att avbetalningsbeloppets storlek per 

betalningsperiod kan bibehållas. 

 

Köparen har rätt att på begäran och utan avgift få en sammanställning över när kapital, 

ränta och avgifter ska betalas (betalningsplan). 
 

6. Avgifter, ändring av kontrakt m.m. 

Köparen är skyldig att, utöver ränta, erlägga de avgifter (exempelvis uppläggnings- och 

aviseringsavgifter) som framgår av detta avtals första sida. Kreditgivaren äger rätt att 

besluta om höjning av sådana avgifter om det är motiverat med hänsyn till ökade 

kostnader som ska täckas av avgifterna. Kreditgivaren ska lämna meddelande om 

ändrade avgifter genom ett särskilt meddelande till köparen i samband med att avisering 

om betalning sänds till köparen. Inkommer betalningen efter förfallodagen påförs en 

förseningsavgift om f.n. 125 kr. 
 

Vidare ska köparen utge ersättning för betalningspåminnelser och andra åtgärder, som 

vidtas i syfte att inkassera fordran eller återta köpeobjektet och som säljaren enligt lag 

har rätt till. 

 

Ändras kontraktsvillkoren efter påkallande av köparen uttages en kontraktsändringsavgift 

motsvarande uppläggningsavgiften som framgår av avtalets första sida.  
 

7. Ränteändring 

Räntesatsen får ändras till köparens nackdel endast i den utsträckning som motiveras av 

kreditpolitiska beslut, ökade upplåningskostnader för Kreditgivaren eller andra 

kostnadsökningar som Kreditgivaren inte skäligen kunde förutse när avtalet ingicks. 
 

8. Dröjsmålsränta 

Vid dröjsmål med erläggande av betalning enligt detta avbetalningsavtal utgår 

dröjsmålsränta med två (2) % per påbörjad månad. Om köpeobjektet har återtagits, utgår 

dock dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen (1975:635). 
 

9. Förtidsbetalning 
Köparen har alltid rätt att betala sin skuld i förtid. 
 
Kreditgivaren får säga upp hela restskulden till förtida betalning om någon av följande 
omständigheter föreligger: 

a) Köparen är sedan mer än en (1) månad i betalningsdröjsmål med betalning av 
ett belopp som överstiger tio (10) % av kreditfordran, 

b) Köparen är sedan mer än en (1) månad i betalningsdröjsmål med betalning av 

ett belopp som överstiger fem (5) % av kreditfordran och dröjsmålet avser två 

(2) eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter, 
c) Köparen är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalning, 
d) Säkerhet som ställts för krediten har avsevärt försämrats, eller 
e) Det står klart att köparen genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara 

på annat sätt undandrar sig att betala sin skuld. 
 
Om säkerhet som ställts för krediten utgörs av förbehåll om återtaganderätt, har 

Kreditgivaren rätt till betalning i förtid på grund av försämrad säkerhet endast om köparen 

uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har orsakat att säkerheten avsevärt försämrats. 

 

Har Kreditgivaren krävt betalning i förtid enligt denna punkts andra stycke, a–c, är 

köparen ändå inte skyldig att betala i förtid, om köparen före utgången av upp-

sägningstiden betalar det belopp som förfallit jämte dröjsmålsränta. Detsamma gäller om 

köparen vid uppsägning enligt denna punkts andra stycke, d–e, eller tredje stycke, genast 

efter uppsägningen eller inom medgiven uppsägningstid ställer godtagbar säkerhet för 

fordran. 

 

Har köparen tidigare, med stöd av denna punkts fjärde stycke, befriats från skyldigheten 

att betala skulden i förtid, gäller inte vad som sägs i fjärde stycket. 
 

10. Uppsägningstid m.m. 

Om Kreditgivaren säger upp krediten (skulden) till förtida betalning enligt punkten 9 ovan, 

andra stycket, a–c, gäller en uppsägningstid om fyra (4) veckor. I det fall Kreditgivaren 

säger upp krediten till förtida betalning enligt punkten 9 ovan, andra stycket, d–e, eller 

tredje stycket, är krediten förfallen till betalning vid anfordran. 

  

Uppsägningstiden räknas från den tidpunkt då Kreditgivaren sänder ett meddelande om 

uppsägningen i rekommenderat brev till köparen eller uppsägningen utan en sådan åtgärd 

kommer köparen tillhanda. 
 

11. Ångerrätt 

Köparen har rätt att frånträda detta avbetalningsavtal genom att till Kreditgivaren lämna 

eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag då avbetalningsavtalet 

ingicks, dock tidigast den dag då avbetalningsavtalet kommer köparen tillhanda.  

 

Om köparen utövar sin ångerrätt, ska köparen snarast och senast inom 30 dagar från den 

dag då köparen lämnade eller sände sitt meddelande betala tillbaka det belopp som 

erhållits från Kreditgivaren. Kreditgivaren har även rätt till upplupen ränta på beloppet, 

beräknad från och med den dag då köparen fick tillgång till krediten till och med den dag 

då den återbetalas. 

 

Kreditgivaren ska snarast och senast inom 30 dagar från den dag då Kreditgivaren tog 

emot köparens meddelande om att avbetalningsavtalet frånträds betala tillbaka de 

avgifter som köparen har betalat med anledning av krediten, med undantag för om 

Kreditgivaren har betalat en avgift till det allmänna som inte återbetalas. 
 

12. Beräkning av kreditfordran vid förtidsbetalning 

Vid förtidsbetalning ska följande iakttas när Kreditgivarens fordran beräknas: 

a) Köparen ska betala ränta och andra kostnader för krediten för tiden fram till 

förtidsbetalningen men inte för tiden därefter, 

b) Kreditgivaren får inte tillgodoräkna sig någon ersättning för att skulden betalas 

i förtid, 

c) Om räntan är bunden när förtidsbetalningen sker, har Kreditgivaren dock rätt 

att ta ut ränteskillnadsersättning av köparen för den tid som återstår, och 

d) Ränteskillnadsersättningen motsvarar högst en (1) % av det förtidsbetalade 

beloppet eller, om det vid tidpunkten för förtidsbetalningen är kortare tid än ett 

(1) år kvar av avbetalningsavtalets löptid, en halv (0,5) % av det förtidsbetalade 

beloppet. Ersättningen kan dock inte överstiga det belopp som köparen skulle 

ha betalat i ränta under den återstående löptiden. 
 

13. Uppgörelse när köpeobjektet återtas 

I det fall Kreditgivaren utnyttjar sin rätt att återta köpeobjektet ska mellan parterna träffas 

uppgörelse i enlighet med 40 och 41 §§ KkredL. 

 

14. Vårdplikt 

Köparen ska vårda köpeobjektet väl och tillse att det inte blir föremål för onormal 

förslitning eller värdeminskning. Vid förlust av eller skada – som väsentligen minskar 

köpeobjektets värde – på köpeobjektet, ska köparen omgående underrätta Kreditgivaren. 



 

 

 

   
 

15. Försäkringsskyldighet, skadat objekt m.m. 

Det åligger köparen att hålla köpeobjektet betryggande försäkrat mot sedvanliga risker 

under hela avtalstiden, i annat fall äger Kreditgivaren teckna försäkring på köparens 

bekostnad. 

 

Om försäkringsfall inträffar innan köpeobjektet (kreditfordran/skulden) är till fullo betald, 

är köparen skyldig att meddela försäkringsgivaren (försäkringsbolaget) om att 

köpeobjektet är köpt på avbetalning, med förbehåll om återtaganderätt, varvid en kopia 

av detta avbetalningsavtal ska inges till försäkringsgivaren. Vid skada äger Kreditgivaren 

rätt att erhålla eventuell försäkringsersättning i det fall att köpeobjektet varken ersätts 

med ersättningsobjekt eller repareras av försäkringsgivaren. I det fall att köpeobjektet 

ersätts, ska Kreditgivaren omgående underrättas om ersättningsobjektets märke, typ, 

färg, årsmodell, chassi- och registreringsnummer. 
 

16. Konkurs, utmätning m.m. 

Om köparen försätts i konkurs eller köpeobjektet anses ingå i annans konkursbo, blir 

föremål för utmätning, kvarstad eller annan säkerhetsåtgärd är köparen skyldig att 

meddela konkursförvaltaren respektive förrättningsmannen om att köpeobjektet är köpt 

på avbetalning, varvid detta avtal ska uppvisas. 
 

17. 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”. 
      
KÖPEAVTALSVILLKOR M.M. 

18. Ångerrätt vid distansavtal 

Om köparen har förvärvat köpobjektet på distans i enlighet med DAL har köparen rätt att 

frånträda köpet av köpobjektet genom att till Kreditgivaren lämna eller sända ett 

meddelande om detta inom 14 dagar från den dag då köparen undertecknat 

leveransbekräftelse avseende köpobjektet samt tog besittning över köpobjektet.  

 

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

senast inom 14 dagar på egen bekostnad lämna eller sända tillbaka köpobjektet till 

säljaren. Köparen är skyldig att vidta skäliga åtgärder för vård av köpobjektet (vårdplikt), 

såväl när köpobjektet är i köparens besittning som vid återlämnande eller återsändande. 

 

Om köparen utövar sin ångerrätt enligt DAL, ska säljaren betala tillbaka vad köparen har 

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

tagit emot köpobjektet från köparen eller köparen visat att köpobjektet sänts tillbaka. 

Säljaren ska använda samma betalningssätt som köparen, om inte köparen uttryckligen 

går med på något annat. 

 

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

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

annans försorg återlämna varan till utlämningsstället.  

 

Vid utövandet av sin ångerrätt enligt DAL, kan köparen åläggas att ersätta säljaren för 

a) förhöjda leveranskostnader på grund av köparens val av leveransmetod, samt 

b) fordonets värdeminskning i den mån den beror på att köparen hanterat varan 

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

eller funktion, vilket typiskt sett föreligger om köparen gjort mer än att 

provköra fordonet. Under en provkörning kan köparen köra fordonet max 80 

kilometer eller högst en (1) timme. 

 

För det fall att köparen frånträder köpeavtalet enligt denna punkt 18 upphör även 

avbetalningsavtalet att gälla mellan köparen och Kreditgivaren i enlighet med villkoren i 

punkt 11 ovan. 

 

19. Säljarens hävningsrätt m.m. 

Om köparen inte erlägger kontantinsatsen i rätt tid, och beror inte dröjsmålet på säljaren, 

äger säljaren rätt att innehålla köpeobjektet, varefter säljaren kan välja mellan att kräva 

att köparen ska betala kontantinsatsen eller häva köpet. Säljaren äger endast rätt att häva 

köpet om betalningsdröjsmålet utgör ett väsentligt avtalsbrott eller om säljaren har givit 

köparen en bestämd tilläggstid för betalningen, som inte får vara oskäligt kort, och 

köparen inte erlägger betalningen senast vid tilläggstidens utgång. Om säljaren häver 

köpet, äger säljaren rätt att kräva skadestånd av köparen. 

 

20. Säljarens rätt till skadestånd 

Om säljaren har hävt köpet eller om köparen har avbeställt köpeobjektet enligt punkt 29 

nedan, har säljaren rätt till ersättning för uppkommen skada jämlikt förutsättningarna 

enligt 41§ KKL. Säljaren är skyldig att vidta skäliga åtgärder i syfte att begränsa sin skada. 

Säljaren har rätt att på förhand förbehålla sig en bestämd ersättning, som ska vara skälig, 

vid hävning eller avbeställning. 
 

21. Avlämnandet av och risken för köpeobjektet 

Köpeobjektet ska avhämtas hos säljaren, om inte annat har avtalats, när leve-

ranstidpunkten har inträtt. När köpeobjektet har kommit i köparens besittning, anses 

köpeobjektet avlämnat. I och med avlämnandet är det köparen som bär risken för 

köpeobjektet, vilket bl.a. innebär att köparen är skyldig att erlägga full betalning för 

köpeobjektet även om detsamma har förstörts, kommit bort eller skadats genom en 

händelse som inte beror på säljaren. 

 

22. Undersökning av köpeobjektet, reklamation m.m. 

I samband med mottagandet av köpeobjektet, eller kort tid därefter, bör köparen 

undersöka om köpeobjektet har några fel eller brister (skador) och om det är i 

funktionsdugligt skick. 

 

Så snart fel, brist eller liknande upptäcks i köpeobjektet, åligger det köparen att anmäla 

felet eller bristen till säljaren (reklamation). Om reklamation inte fullgörs inom skälig tid 

efter det att köparen har eller borde ha upptäckt felet, äger köparen inte längre rätt att 

åberopa fel i köpeobjektet. Det rekommenderas att reklamation fullgörs inom 14 dagar 

samt att den görs såväl muntligen som skriftligen. Kreditgivaren ska även underrättas om 

gjord reklamation, se punkt 4 ovan. Om reklamation görs inom två månader från det att 

felet upptäckts eller borde upptäckts ska felet anses vara anmält i rätt tid. Kunden får inte 

reklamera senare än tre år efter leverans av fordonet. 
 

23. Garanti, felansvar m.m. 

Garanti som har lämnats av säljaren gäller som del av detta avtal. Utöver lämnad garanti, 

eller om garanti inte har lämnats, ansvarar säljaren endast för fel som förelåg vid 

tidpunkten för avlämnandet av köpeobjektet, vilket gäller oavsett om felet visar sig först 

efter avlämnandet. Vad som avses med fel i köpeobjektet framgår av 16–21 a §§ KKL. 

 

Säljaren svarar dock aldrig för fel, brist och liknande som har uppkommit efter 

avlämnandet och som beror på normal förslitning av förbrukningsdetalj, utebliven eller 

felaktig service eller skötsel, att köpeobjektet använts till annat än det är avsett för, att 

olämpliga åtgärder eller obehöriga ingrepp vidtagits eller att bruks- eller 

monteringsanvisning inte följts. 
 

24. Avhjälpande och omleverans 

Säljaren äger rätt att på egen bekostnad avhjälpa fel eller företa omleverans, om säljaren 

meddelar köparen detta i anslutning till gjord reklamation, och åtgärdandet kan göras 

inom skälig tid efter reklamationen och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för 

köparen. Om avhjälpande av fel eller omleverans inte kan göras utan oskälig kostnad eller 

väsentlig olägenhet för säljaren, är denne inte skyldig att fullgöra avhjälpande eller 

omleverans. 
 

25. Köparens rätt till prisavdrag, ersättning m.m. 

Köparen har rätt att kräva prisavdrag, som svarar mot felet, om avhjälpande eller 

omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen. 

Köparen har rätt till ersättning, om den inte är oskäligt hög eller täcks av erhållet 

prisavdrag, för vad det kostar att avhjälpa felet. 
 

26. Köparens rätt att innehålla betalning 

Köparen äger rätt att innehålla så mycket av betalningen som erfordras för att ge säkerhet 

för köparens krav på grund av försenad leverans av eller fel i köpeobjektet. 
 
 

27. Köparens hävningsrätt 

Köparen får häva köpet om dröjsmålet med leveransen av köpeobjektet eller om felet i 

köpeobjektet är av väsentlig betydelse för köparen. Om köparen – vid leveransförsening 

– inte inom skälig tid, efter det att köparen fick kännedom om avlämnandet meddelar 

säljaren om sådan hävning, äger köparen ingen rätt att häva köpet. 
 

28. Köparens rätt till skadestånd 

Vid leveransförsening av och vid fel i köpeobjektet har köparen rätt till ersättning för 

uppkommen skada jämlikt förutsättningarna enligt 14 och 30–34 §§ KKL. Köparen är 

skyldig att vidta skäliga åtgärder i syfte att begränsa sin skada. Köparen har dock aldrig 

rätt till ersättning för förlust i näringsverksamhet. Om köparen – vid leveransförsening – 

inte inom skälig tid, efter det att köparen fick kännedom om avlämnandet, meddelar 

säljaren, att köparen häver köpet eller kommer att kräva skadestånd, äger köparen inte  

rätt att kräva skadestånd. 
 

29. Köparens avbeställningsrätt 

Köparen äger rätt att avbeställa köpeobjektet innan detta har avlämnats, genom att lämna 

ett meddelande om detta till säljaren. Om avbeställning görs, äger säljaren rätt till 

skadestånd i enlighet med 41 § KKL. 

I det fall köparen har förvärvat ett fordon på distans i enlighet med DAL, har köparen rätt 

att avbeställa fordonet fram tills det att leverans av fordonet sker utan att betala någon 

ersättning för avbeställningen. För det fall att köpeobjektet har förvärvats på distans i 

enlighet med DAL tillämpas även punkten 18 ovan.  

 
ÖVRIGT 

30. Meddelanden 

Köparen ska omedelbart underrätta Kreditgivaren om ändring sker av namn, adress, 

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

påverka förhållandet mellan parterna. 

 

31. Tillämplig lag och domstol 

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

av svensk domstol.. Kreditgivaren och säljaren har dock rätt att väcka talan vid domstol i 

annat land. Köparen kan även, i syfte att lösa tvisten utanför domstol, vända sig till 

Allmänna reklamationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur 

tvisten bör lösas. Läs mer på www.arn.se. 

 

32. Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål 

Klagomål avseende avbetalningsavtalet kan framföras till Kreditgivaren genom att skriva 

till kundsupport@daimler.com eller Dockgatan 1, Box 505 21, SE-202 50, Malmö eller 

ringa till 040 660 92 60. Klagomål avseende köpeobjektet kan framföras till säljaren 

genom att skriva till mb-kontakt-se@daimler.com eller Kundtjänst, Mercedes-Benz 

Sverige AB, Dockgatan 1, 211 12, Malmö eller ringa till 040 771 155 500. 

 

33. Tillsynsmyndighet 

Konsumentverket utövar tillsyn över att KkredL följs. Klagan framställs till 

Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad.  

http://www.arn.se/

