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1. Tillämplighet och parter 
 

Dessa allmänna villkor är del av det Volvo-Avtal som preciserats i 
avtalsblanketten gällande fordon. Framdeles används termen ”Avtal” i 
dessa villkor, när man avser varje enskilt Volvo-Avtal. 
  
Parter i detta Avtal är Volvo Car Finland Oy Ab, senare ”VCF” och den 
köpare av fordonet som antecknats i avtalsblanketten, senare ”kunden”.  
 
VCF har utsett de auktoriserade serviceåterförsäljarna i Finland, i 
fortsättningen de ”auktoriserade serviceåterförsäljarna”, att producera 
tjänster för underhåll och service av de importerade fordonen och sälja 
reservdelar till fordonen.  Lista över de auktoriserade 
serviceåterförsäljarna: www.volvocars.fi. 
 
VCF har rätt att överföra rättigheterna och skyldigheterna i Avtalet eller 
administrationen av Avtalet till tredje part eller att helt ersätta sig själv 
med en tredje part. Kunden godkänner denna möjlighet genom att 
underteckna detta Avtal. VCF meddelar de nya kontaktuppgifterna som 
behövs till kunden. 
Avtalsuppgifter kan användas till försäkringskalkyler. 
 
2. VCF:s skyldigheter 
 
2.1 De arbeten, ämnen och kostnader som ingår i Avtalet 
 
VCF och de auktoriserade serviceåterförsäljarna erbjuder och utför den 
service som nämns i dessa villkor med de begränsningar som nämns 
nedan, och utan tilläggskostnader för kunden, förutsatt att kunden har 
uppfyllt skyldigheterna i enlighet med Avtalet: 
 
a) Servicetjänster i enlighet med tillverkarens och importörens 
serviceprogram och –protokoll, inklusive arbete och material, t.ex. oljor, 
vätskor och originalreservdelar. 
 
 b) Nödvändig service av mekaniska och elektroniska fel och skador som 
orsakas av normalt slitage och normalt bruk av fordonet, innefattande 
arbete och material, t.ex. oljor, vätskor och originalreservdelar. 
 
c) Den service som nämns i punkt b) för den tilläggsutrustning som 
godkänts av VCF och som utförts i fabriken och monterats av 
återförsäljaren innan bilen överlåtits till kunden. 
 
2.2 De arbeten som endast utförs vid den tidsbundna servicen 
eller vid årsservicen. 
 
Med tidsbunden service eller årsservice avses de servicetidpunkter som 
har definierats i fordonets servicebok. 
 
a) Fel eller skada, vars betydelse inte är väsentlig och som inte påverkar 
fordonets användbarhet eller ökar risken för att större tilläggsfel eller –
skador skall uppstå, åtgärdas av serviceåterförsäljaren vid den följande 
tidsbundna servicen eller vid årsservicen. Återförsäljaren skall först 
diskutera ärendet med kunden. 
 
b) Följande utrustning som utsätts för slitage och ämnen byts/fylls på 
endast vid den tidsbundna servicen / årsservicen om det vid tidpunkten 
är nödvändigt: 
 
- vindrutetorkarblad 
- vätskor (oljor, bromsvätska, kylarvätska, tvättmedel för vindruta), om 
inte någon service i enlighet med punkt 2.1 kräver att vätska fylls på. 
 
2.3 Arbeten, material och kostnader som inte omfattas av 
Avtalet 
 
Underhålls- och reparationsskyldigheter som inte hör till VCF eller den 
auktoriserade serviceåterförsäljaren är: 
 
a) fel och skador el. dyl. som täcks av garantier eller försäkringar och 
som gäller fordonet och dess utrustning, 
 
b) fel eller skador som orsakas av, att 
 
- användningen av fordonet har varit avvikande från det normala eller 
ovarsam, 
- fordonet har överbelastats, 
- det har monterats någon annan tilläggsutrustning i fordonet än vad som 
nämns i Avtalet, 
- fordonet har använts i yrkesmässig trafik, 

- fordonet har varit delaktigt i trafikolycka, 
 
- fordonet har använts i kappkörning, 
- fordonet har utsatts för inbrott, stöld eller skadegörelse, 
- det har använts orent bränsle i fordonet, 
- det i fordonet har använts andra bränslen eller andra oljor eller vätskor 
än vad som nämns i fordonets bruksanvisning, 
- det har varit en brand, en naturkatastrof, ett krig eller annan händelse 
som är jämförbar ett oöverstigligt hinder (force majeure), eller 
- någon utomstående faktor (t.ex. en lös sten, kontakt med jord) har 
träffat fordonet, eller 
- att det utförts ändringsarbeten eller reparationer på fordonet som strider 
mot tillverkarens specifikationer, 
 
c) fel eller skador, som förorsakats av att det i fordonet monterats andra  
än originaldelar och –utrustning, och fel och skador som gäller sådana 
delar eller sådan utrustning, 
 
d) fel eller skador som förorsakats av att någon annan än den 
auktoriserade serviceåterförsäljaren har utfört förändringsarbeten eller 
reparationer av fordonet, 
 
e) byte av fälgar eller andra åtgärder av dessa, 
 
f) däck, byte av däck, balansering och justering (t.ex. justering av 
hjulskränkning) eller övriga åtgärder gällande däcken, 
 
g) bränsle, 
 
h) normalt åldrande och slitage av bilkarossen och – inredningen, 
 
i) åtgärder som hör till normal skötsel av fordonet, t.ex. tvättning, 
städning, vaxning om inte annat överenskommits, 
 
j) desinficering och service av luftkonditionering,  
 
k) service av bränsledriven motorvärmare, 
 
l) vindrutor och tätningar, lack-, korrosions- och karosskador (t.ex. 
stenskott, krockar), 
 
m) åtgärder på annan än den fabriksmonterade integrerade biltelefonen 
och dess utrustning, 
 
n) bogsering av fordonet och/eller föremål, transport, förvaring eller 
kostnader i anknytning till dessa, 
 
o) transport och/eller logi av passagerare och kostnader i anknytning till 
dessa, 
 
p) fel och skador som förorsakats av föremål som befunnit sig i fordonet 
och/eller i dess bagageutrymme, 
 
q) försäkringsavgifter, 
 
r) nuvarande eller kommande skatter och övriga allmänna avgifter, t.ex. 
besiktningsavgifter och bruksavgifter. 
 
För att bli befriad från skyldigheter i enlighet med punkt 2.1 skall VCF 
påvisa, att något av de ovannämnda undantagen i punkterna a) – r) 
troligtvis kan tillämpas i situationen. 
 
Avtalet begränsar inte konsumentkundens rättighet att hänvisa till fel i 
fordon med stöd av konsumentskyddslagen. 
 
2.4 Utförande av arbeten 
 
a) De servicearbeten som täcks av Avtalet (årsservice / tidsbunden 
service) utförs av den auktoriserade serviceåterförsäljaren eller av en 
servicepunkt som är utnämnd av den auktoriserade 
serviceåterförsäljaren.  
 
Tilläggsservice i enlighet med punkt 5 erbjuds av auktoriserade 
serviceåterförsäljare och ersättning för den service som utförs utomlands 
och som nämns i punkt 7, kan endast erhållas av VCF. 
 
b) Den auktoriserade serviceåterförsäljaren utför underhålls- och 
reparationsarbeten under verkstadens normala öppethållningstid och 
inom rimlig tid från det att kunden har meddelat om felet, skadan eller 
behovet av service samt fört fordonet till återförsäljarens verkstad för 
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dessa åtgärder.  Genom att följa yrkespraxisen och genom att ta i 
beaktande kundens intressen, bestämmer VCF och den auktoriserade  
 
 
serviceåterförsäljaren vilka metoder och förfaringssätt som används för 
att reparera felen eller skadorna och utföra servicen. 
 
Vid underhållet eller servicen kontrolleras den verkliga körmängden. Ifall 
den egentliga körmängden överstiger den beräknade körmängden i  
 
Avtalet, uppdateras de förverkligade körkilometrarna i Avtalens 
administrationssystem och skillnaden i körmängderna utjämnas i enlighet 
med punkt 4.1. 
 
c) Eventuella skadereparationer bör utföras vid de verkstäder som enligt 
importören hör till den auktoriserade serviceorganisationen och genom 
att använda originalreservdelar. 
 
Avtalet begränsar inte konsumentkundens rättighet att hänvisa till 
försening eller fel i tjänsten med stöd av konsumentskyddslagen. 
 
3.  Pris och betalningsvillkor 
 
a) Avtalets pris bestäms utifrån fordonets årliga körkilometermängd samt 
modell och motor. Ifall fordonets bruksförhållanden eller –sätt avviker från 
det normala eller om underhålls- eller reparationsutgifterna som 
förverkligats för fordonet avviker betydligt från den normala nivån, kan 
man följa en fordonsprecis prissättning.  
 
Avtalets grundpris täcker den årliga körmängden upp till 20 000 
kilometer. Ifall man bedömer att man kör mer än 20 000 km per år med 
fordonet, bestäms den årliga körmängden till det närmaste 5 000-
kilometers talet. Avtalets pris bestäms för fordonet enligt den prislista 
som är gällande när Avtalet uppgörs. 
 
b) Kunden är skyldig att betala priset i månatliga betalningar. Genom ett 
separat avtal kan kunden även betala hela Avtalets pris på en gång i 
början av avtalsperioden. Betalningen skall erläggas på det sätt som VCF 
eller VCF:s representant meddelar på förfallodagen, som framkommer av 
de fakturor som sänds till kunden. Faktureringsperioderna är en månad 
långa med början från det att Avtalet träder i kraft. Den första fakturan 
sänds första månaden efter den månad som Avtalet trätt i kraft. I fakturan 
har faktureringsmånaden angivits i formen månad-år (mm-åå). De 
påminnelser och andra dylika avgifter som uppbärs vid fördröjning av 
avbetalningen framgår av den gällande prislistan. Förseningsräntan 
bestäms enligt räntelagen. 
 
För ett nytt fordon uppgör man alltid ett Avtal för 36 månader. 
Månadsavgiften kvarstår i den storlek som Avtalats under hela tiden som 
Avtalet gäller, ifall den verkliga körmängden motsvarar körmängden 
enligt Avtalet. Om den verkliga körkilometermängden vid den aktuella 
kontrolltidpunkten avviker kumulativt minst 5 000 kilometer från den 
kalkylerade körmängden, som räknas ut utifrån den kilometermängd som 
kunden bestämt, räknat från det datum Avtalet trätt i kraft, justeras priset i 
enlighet med det sätt som meddelas i punkt 4. Om avtalsperioden 
fortsätter efter den 36 månader långa avtalsperioden, bestäms 
månadsavgiften för ett år åt gången. Avtalet upphör dock senast då fem 
år har gått från det datum förstaregistreringen skett eller om man innan 
detta har kört 200 000 km med fordonet, upphör Avtalet då denna 
körmängd uppnås. 
 
Avtalet kan även ingås efter att bilen har överlåtits, dock senast före den 
första tidsbundna servicen eller årsservicen och högst 12 månader efter 
den första registreringen. Den dag när Avtalet träder i kraft är oberoende 
av när Avtalet uppgjorts, alltid den dag då fordonet registrerades för 
första gången. 
 

Om Avtal ingås retroaktivt efter datumet då fordonet 
förstagångsregisterats, räknas priset för tiden mellan dagen när fordonet 
förstagångsregistrerats och dagen då Avtalet ingås för de 
månadsbetalningar som kvarstår på så sätt att Avtalets månadsavgift 
räknas ut genom att dela Avtalets helhetspris med de månader som 
kvarstår. Ifall Avtalet upphör i förtid, debiteras de obetalda 
avbetalningarna som samlats till den tidpunkt när Avtalet upphör i 
samband med en utjämningsfaktura. Det som kvarstår att betala av 
Avtalets helhetspris är tiden mellan förstagångsregistreringen och 
tidpunkten när Avtalet upphör. 
 
c) Den verkliga avgiften för Avtalet definieras på basis av fordonets 
verkliga körkilometermängd i enlighet med punkt 4. 

d) Avtalspriset innehåller inte de tilläggstjänster som nämns i punkt 5, om 
de inte särskilt nämns i Avtalet. 
 
 
 
 
4. Justering och ändring av priset 
 
4.1 Justering av priset till att motsvara de verkliga 
körkilometrarna 
 
VCF har rätt att kontrollera fordonets verkliga körmängd. Den körmängd 
som förverkligats uppdateras i Avtalets kontrollsystem i samband med  
 
underhåll eller reparation eller separat på begäran av kunden vid en 
auktoriserad serviceåterförsäljare. Ifall den egentliga körmängden under- 
eller överstiger kumulativt med 5 000 km den kalkylerade körmängden 
som räknats ut på basis av den årliga körkilometermängden som  
 
nedtecknats i Avtalet, räknat från det datum Avtalet trätt i kraft, jämnas 
skillnaden mellan körmängderna ut.  
 
Kunden är förpliktigad att betala VCF för den prisförändring som orsakas 
av tilläggskilometrarna. Ifall differensen mellan kilometrarna är till fördel 
för kunden, krediterar VCF det till kunden i samband med de följande 
fakturorna eller genom separat faktura, om Avtalet har erlagts som en 
engångsbetalning. 
 
Avtalets nya pris definieras enligt den körmängd som förverkligats och på 
basis av den prislista som är i kraft när Avtalet ingås. För eventuella 
fortsättningsperioder tillämpas den prislista som varit i kraft när 
fortsättningsperioden börjat. Vid beräkningen tas på basis av Avtalet i 
beaktande de överkilometrar som tidigare fakturerats av kunden eller de 
underkilometrar som tidigare krediterats kunden. Prisförändringen delas 
upp på de månadsbetalningar som kvarstår av Avtalet. Ifall Avtalet 
upphör i förtid, beaktas i samband med utjämningsfakturan den andel 
som är obetald eller som inte gottskrivits gällande kilometerförändringen. 
 
Kunden är dock inte berättigad till en gottskrivning om den årliga verkliga 
körmängden understiger 5.000 km. Om den årliga körmängd som man 
kommit överens om är större än 5.000 km, men den årliga verkliga 
körmängden understiger 5.000 km, får man till godo endast för den del 
som överstiger 5.000 och upp till den årliga körmängd man kommit 
överens om.  
 
4.2 Ändring av den årliga körmängden 
 
 Den körmängd som förverkligats uppdateras i Avtalets kontrollsystem i 
samband med underhåll eller reparation. Det är inte möjligt att på annat 
sätt ändra den årliga körmängden. 
 
VCF ändrar den årliga körmängd man kommit överens om, ifall fordonets 
verkliga årliga körmängd överstiger eller understiger den kalkylerade 
körmängden med minst kumulativt femtusen kilometer.  
 
5. Tilläggstjänster 
 
Till Avtalet hör tilläggstjänster endast om VCF har erbjudit sådana och 
kunden har bestämt sig för att ta emot dem mot en separat tilläggsavgift 
som debiteras månatligen eller i förväg. Man kan endast erhålla 
tilläggstjänster av den återförsäljare som förmedlat Avtalet, om man inte 
parterna emellan skriftligen kommer överens om annat. 
 
Däckhotell innehåller rengöring, förvaring och ett byte per säsong dvs en 
gång på våren och en gång på hösten. En lätt yttertvätt och innerstädning 
innebär maskinell yttertvätt och dammsugning av innerutrymmen. 
Avhämtning till och retur efter service kräver tillräckligt med bränsle för 
uppgiften inom 20km radie från återförsäljaren. Hyrbil under servicen är 
en Volvo av försäljningsmodell. Max 2 dagar och 100km, därutöver 
debiterar återförsäljaren kunden direkt. 
 
6. Kundens skyldigheter 
 
Kundens rätt att få tjänster i enlighet med Avtalet förutsätter absolut att 
Avtalet är i kraft när underhålls- och reparationsbehovet uppstår och att 
kunden har fört sitt fordon till den auktoriserade serviceåterförsäljaren för 
åtgärder. VCF:s och den auktoriserade serviceåterförsäljarens skyldighet 
att producera tjänster för kunden i enlighet med Avtalet, förutsätter att 
kunden 
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a) använder, underhåller och sköter om sitt fordon i enlighet med 
anvisningar i bruksanvisning, service- och garantibok och enligt övriga 
anvisningar av tillverkare eller importör, 
 
 
 
b) regelbundet kontrollerar nivån på oljorna och vätskorna i fordonet 
mellan de rekommenderade serviceintervallerna och ser till att eventuella 
brister åtgärdas omedelbart, samt tillsätter på egen bekostnad den  
 
 
mängd olja och övriga vätskor som behövs mellan den tidsbundna 
servicen, 
 
c) bokar tid för och levererar fordonet på egen bekostnad till den 
auktoriserade serviceåterförsäljaren för tidsbundna serviceåtgärder enligt 
en serviceintervall på 2 000 km í enlighet med fordonets  
 
bruksanvisningsbok och fordonets service- och garantibok, eller 
alternativt 2 månader från den servicetidpunkt som står i programmet 
för den tidsbundna servicen. På begäran skall kunden föra fordonet till 
återförsäljaren på förhandskontroll eller för VCF:s returkallelsekampanjer, 
 
d) omedelbart meddelar om mekaniska eller elektroniska fel eller skador i 
fordonet till den auktoriserade serviceåterförsäljaren och för därefter  
 
fordonet på egen bekostnad och som avtalat till återförsäljaren för 
åtgärder, 
 
e) meddelar den auktoriserade serviceåterförsäljaren omedelbart om 
fordonets trippmätare skadas eller om det uppstår fel i mätaren och för 
därefter fordonet på egen bekostnad och som avtalat till 
serviceåterförsäljaren för åtgärder, 
 
f) vid varje underhåll eller reparation visar sitt kundkort och sitt fordons 
service- och garantibok, 
 
g) genom sin underskrift godkänner varje arbetsbeställning, där de 
arbeten som skall utföras definieras, och 
 
h) meddelar VCF om förändringar i fordonets ägarförhållanden eller om 
övriga förändringar, som inverkar på avtalsvillkoren. 
 
i) meddelar VCF om förändringar i sina personuppgifter. 
 
7. Reparationer utomlands 
 
a) De reparationer och underhåll som utförs utanför Finland bekostar 
kunden alltid själv. 
 
b) En reparation eller service som sker utomlands och vars kostnader 
överstiger eller beräknas överstiga 350 euro inklusive mervärdesskatt, 
förutsätter godkännande av VCF. Kunden är skyldig att förhandla med 
VCF för godkännande före en dylik reparations- eller serviceåtgärd 
påbörjas. En förutsättning för de ersättningar som betalas till kunden i 
enlighet med denna punkt är att VCF givit sitt godkännande i förväg. 
 
c) Kunden har rätt att få ersättning av VCF för de omedelbara 
reparations- eller servicekostnader som orsakats av oväntade fel eller 
skador som uppkommit i Europa på fordonet och som kunden betalat för, 
om 
 
- reparationen har varit nödvändig och/eller felet eller skadan har varit av 
sådan art, att de åtgärder som förorsakats av felet eller skadan hör till de 
reparations- och underhållsarbeten som täcks av detta Avtal och som 
nämns i punkt 2, och 
 
- reparationen har utförts av en återförsäljare som hör till en 
serviceorganisation som är auktoriserad av tillverkaren och i ett land, 
som vid reparationsögonblicket hör till de länder som räknas upp i det 
Internationella Trafikförsäkringskortet eller är ett s.k. Green Card-land, 
och 
- kunden uppvisar för VCF ett originalkvitto för betalningen av 
reparationskostnaderna som återförsäljaren givit samt en specifikation av 
de arbeten som utförts, och 
- kunden har av VCF fått det förhandsgodkännande som nämns i punkt 
b), ifall kostnaderna överstiger 350 euro. 
 
Kundens rätt att erhålla ersättning i enlighet med denna punkt omfattar 
en summa som motsvarar den betalning kunden erlagt för åtgärder som 
har varit nödvändiga för att fordonet skall återställas i det skick som det 

var före felet eller skadan, och högst en summa som motsvarar en 
kostnad av dylika reparationer i Finland. Ersättningen utbetalas till 
kunden i euro inom en månad efter att ovan nämnda förutsättningar har 
uppfyllts. Valutakursen bestäms enligt kundens betalningsdag. 
 
8. Överlåtelse av fordonet 
Avtalet upphör om kunden överlåter fordonet till tredje part.  
 
 
9. Behandling av personuppgifter  
 
Det är mycket viktigt för VCF att skydda sina kunders integritet. VCF 
behandlar kundens personuppgifter i anslutning till verkställande och 
hantering av Avtalet, fakturering, samt till upprätthållande och underhåll 
av avtalsförhållandet.  
 
På all behandling av personuppgifter som görs på grund av detta Avtal 
tillämpas i första hand Avtalet och även Volvo Car Groups 
Integritetspolicy för kunder (”Policyn”). En aktuell version av Policyn finns 
på VCF:s hemsida support.Volvocars.com/finland.  
 
VCF eller till koncernen hörande bolag kan behandla, i de syften som 
nämnts ovan, till exempel följande personuppgifter: kundens namn, 
adress och övriga kontaktuppgifter (telefonnummer och e-post), 
information för fakturering, teknisk fordonsinformation samt information 
om uppskattade och faktiska körda kilometer, vars behandling är 
nödvändig för att räkna ut prissättning av Avtalet. VCF kan enligt Policyn 
behandla andra personuppgifter nödvändiga för att verkställa Avtalet 
samt för att underhålla och upprätthålla avtalsförhållandet. Policyn går 
allmänt igenom hur Volvo Car Group behandlar sina kunders 
personuppgifter, när personuppgifter kan överlåtas till tredje part och 
vilka säkerhetsåtgärder som vidtagits för att skydda informationen. 
 
VCF samlar personuppgifter som behandlas från kunden själv eller från 
auktoriserade serviceåterförsäljare när Avtalet ingås eller under tiden 
Avtalet är i kraft. Information om de besök hos auktoriserade 
serviceåterförsäljare som görs och som har med Avtalet att göra 
förmedlas till datasystemet Volvo Avtal. Om kunden ingår ett e-
faktureringsavtal med sin bank får VCF faktureringsinformationen av 
banken. VCF följer utförda service- och reparationsåtgärder för 
kostandsövervakning och planering.  
 
Kundernas personuppgifter kan även användas i marknadsförningssyfte, 
för vilket särskilt samtycke från kunden kan vara behövligt. Policyn 
innehåller information om när samtycke behövs.  
 
Personuppgifter som behandlas på grund av Avtalet kan då och då 
förmedlas till mottagare i länder utanför det Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet i vilka dataskyddslagstiftningen kan vara annorlunda. 
Detta omfattar även länder i vilka skyddet för personuppgifter inte är 
tillräckligt enligt den Europeiska kommissionen. Om personuppgifter 
överlåts till ett sådant land försäkrar sig VCF om att det finns en laglig 
grund för överlåtelsen enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. På kundens 
begäran uppges denna grund, de säkerhetsåtgärder som vidtagits samt 
hur kunden kan få tillgång till en kopia av de vidtagna 
säkerhetsåtgärderna. 
 
10. Begränsning av ansvaret 
 
VCF ersätter inte kunden för utgifter, inkomstbortfall, tidsförlust eller 
annan skada som förorsakats av att kunden har varit förhindrad att 
använda fordonet när det varit hos återförsäljaren för underhålls- och  
 
reparationsåtgärder. Begränsningen hindrar dock inte kunden från att 
vädja till sina rättigheter enligt konsumentskyddslagstiftningen.  
 
VCF ansvarar inte för skador som beror på lagförändringar, myndigheters 
åtgärder, krig, strejk, arbetstvist, blockad eller åtgärder jämförbara med 
dessa. I övriga fall betalar VCF ut ersättning till kunden i den omfattning 
som skadan beror på VCF. VCF ansvarar inte för indirekta skador. Dock 
ersätts konsumentkunden för en eventuell indirekt skada, om förseningen 
av tjänsten eller felet har orsakats av VCF:s vårdslöshet. 
 
11. Avtalets giltighetstid 
 
Avtalet upphör utan att det behöver sägas upp separat när den maximala 
körmängden som antecknats i avtalsblanketten uppnås eller senast på  
den avslutningsdag som antecknats i avtalsblanketten. Avtalet upphör 
dock senast då fem år har gått från det datum förstaregistreringen skett 
eller om man innan detta har kört 200 000 km med fordonet, upphör 
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Avtalet då denna körmängd uppnås. Avtalen som har börjat efter 
1.2.2019 upprhör senast då fyra år har gått från det datum 
förstaregistreringen skett. 
 
12. Avtalet upphör i förtid 
 
Avtalets giltighetstid upphör i förtid i följande fall: 
 
a) Kunden och VCF har rätt att säga upp Avtalet mitt under 
avtalsperioden genom att skriftligen meddela den andra parten detta. 
Därmed upphör Avtalet när den faktureringsperiod upphör som följer den 
dagen när uppsägningsanmälan tagits emot, om man inte kommer 
överens om annat.  
 
b) Avtalet upphör i förtid även när kunden överlåter fordonet till tredje 
part. Man skall omedelbart meddela om överföringen till VCF. Avtalet 
upphör vid överlåtelsen. Kunden faktureras separat för eventuella 
underhålls- och reparationsarbeten som utförts efter överlåtelsen, 
inklusive reservdelar och utrustning. 
 
c) VCF har rätt att säga upp Avtalet omedelbart, om kunden försummar 
att betala avgiften i enlighet med Avtalet senast på förfallodagen och inte 
trots påminnelse betalar avgiften inom 28 dagar från den ursprungliga 
förfallodagen eller om kunden klart använder sina rättigheter i enlighet 
med Avtalet på ett felaktigt sätt eller försummar sina skyldigheter i 
enlighet med Avtalet.  
 
d) VCF har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om kunden 
med bil flyttar stadigvarande utomlands eller vistas oavbrutet minst två 
månader utomlands.  
 
13. Åtgärder när Avtalet upphör 
 
I samband med att Avtalet upphör skall kunden inom 10 dagar efter att 
Avtalet har upphört föra fordonet till närmaste auktoriserade 
serviceåterförsäljare för nedteckning av de verkliga körkilometrarna vid 
Avtalets upphörande. I övriga fall har VCF rätt att uppskatta den verkliga 
körmängden vid upphörandet. Obetalda avbetalningar som samlats före 
Avtalet upphört samt skillnaden mellan de körkilometrar som avtalats och 
de verkliga körkilometrarna faktureras/krediteras i enlighet med punkt 4. 
 
Trots att Avtalet upphör är kunden skyldig att uppfylla de skyldigheter 
som uppkommit på basis av Avtalet före Avtalet har upphört inklusive den 
utjämningsfaktura som orsakats av tilläggskilometrar, det Avtal som 
börjat retroaktivt samt betalning av obetalda månadsbetalningar.  
 
Ifall kunden kräver att reparationsarbeten utförs på basis av Avtalet och 
dessa reparationsarbeten utförs efter att Avtalet har upphört, skall 
kunden betala separat för dessa reparationsarbeten i enlighet med den 
prislista och de betalningsvillkor som är i kraft hos återförsäljaren vid 
reparationsögonblicket. 
 
14. Meningsskiljaktigheter 
 
Meningsskiljaktigheter när det gäller tolkning eller tillämpning av Avtalet 
skall parterna i första hand sträva efter att lösa genom förhandlingar, i 
övriga fall löses de i Helsingfors tingsrätt eller i tingsrätten på kundens 
hemort. I detta Avtal tillämpas för konsumentkunders del den 
konsumentskyddslagstiftning som är i kraft. 


