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BÅTHANDELNS FÖRSÄLJNINGSVILLKOR 2012 

 

1. Tillämpningsområde 

 

Dessa Båthandelns försäljningsvillkor är de försäljningsvillkor som rekommenderas av 

Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf. Försäljningsvillkoren tillämpas på handel av 

båtar, motorer samt båttillbehör (”Båt”) mellan medlemsföretag i Båtbranschens 

Centralförbund Finnboat rf (”Säljare”) och köparen (”Köpare”), vid avtal om köp av 

båtar, motorer och båttillbehör (”Avtal”), då Säljaren har informerat om att dessa 

försäljningsvillkor tillämpas. Ifall dessa försäljningsvillkor strider mot Avtalets 

specialvillkor, tillämpas i varje enskilt fall i första hand Avtalets specialvillkor.  

 

2. Köpeobjektet 

 

Objektet för köpet är den i avtalet definierade Båten. 

En ny serietillverkade Båt försedd med skrovnummer levereras i enlighet med det 

marknadsföringsmaterial som Säljaren vid avtalstidpunkten har uppvisat, ifall annat inte 

avtalats. 

En specialbeställning skall motsvara det som Säljaren och Köparen särskilt avtalat om då 

köpet uppgjordes. 

En begagnad Båt säljs i det skick den är och med den utrustningen som den har vid 

överlåtelsetidpunkten. 

 

3. Överlåtelsetidpunkten och Säljarens dröjsmål 

 

Båten överlåts till Köparen vid den tidpunkt Säljaren och Köparen avtalat om. Ifall man 

inte kommit överens om en överlåtelsetidpunkt skall överlåtelsen vid konsumentköp ske 

inom tre (3) månader och vid annat än konsumentköp inom sex (6) månader från 

Avtalets undertecknande. 

Ifall överlåtelsen av Båten fördröjs på grund av skäl som föreligger hos Säljaren får 

Köparen häva köpet, ifall inte Båten överlåts inom den tilläggstid parterna kommit 

överens om. Vid konsumentköp får Köparen dock häva köpet omedlebart, utom i 

samband med en Specialbeställning enligt punkt 8, ifall Säljarens dröjsmål är av 

väsentlig betydelse för Köparen. Vid konsumentköp får Köparen även kräva ersättning 

för direkta skador förorsakade av Säljarens dröjsmål. Säljaren är dock inte förpliktad att 

överlåta Båten, om det förekommer ett oöverstigligt hinder (force majeur). Säljaren skall 

utan oskäligt dröjsmål informera Köparen om ett oöverstigligt hinder som drabbat denna. 

Om hindret upphör inom rimlig tid får Köparen kräva att Säljaren överlåter Båten. 

Köparen skall framföra sitt krav till Säljaren inom två (2) veckor från den tidpunkt då han 

eller hon fick veta att hindret upphört. 

 

4. Mottagningstidpunkt för Båten 

 

Köparen är förpliktigad att mottaga Båten vid överenskommen tidpunkt, eller om man 

inte avtalat om tidpunkten, vid den tidpunkt då Säljaren enligt punkt 3 i dessa villkor 

senast skall överlåta Båten. Överlåtelsen av Båten sker hos Säljaren, om inte annat är 

överenskommet. Säljaren är berättigad att häva Avtalet ifall Köparen inte mottar Båten 

inom två (2) veckor från den avtalade överlåtelsetidpunkten eller från den sista 

överlåtelsetidpunkten enligt punkt 3. 

 

5. Avtalsstridigt förfarande från Köparens sida 

 

Om Köparen häver avtalet utan laga skäl innan Båten har överlåtits i dennes besittning 

eller om Säljaren enligt punkt 4 i dessa villkor är berättigad att häva avtalet, är Säljaren 

berättigad till en ersättning på tio (10) procent av Båtens avtalsenliga köpeskilling. För 

konsumentköp kan skadeståndet dock jämkas, ifall hävningen av avtalet beror på 

betalningssvårigheter som Köparen hamnat i på grund av sjukdom, arbetslöshet eller 

annan särskild orsak, huvudsakligen utan eget vållande. Köparen skall uppvisa en 

redogörelse över prestationshindret. 
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6. Köpeskillingen och prisförändringar 

 

Köpeskillingen för Båten är det pris som är antecknat i Avtalet. 

Säljaren är berättigad att uppbära ett högre pris än det pris som är utmärkt i Avtalet,  

ifall en finländsk eller utländsk myndighet efter beställningen gör ett beslut gällande 

skatter, tullar eller andra skattemässiga avgifter eller om det sker förändringar i 

valutakurserna och Båtens tillverkare eller importör av dessa orsaker ändrar riktpriset för 

den båt som motsvarar köpobjektet. 

Prisförändringens storlek utgörs av skillnaden mellan tillverkarens eller importörens nya 

och gamla riktpris i euro. 

Säljaren måste omedelbart meddela Köparen om tillverkarens eller importörens justering 

av riktpriset och om justeringens inverkan på den nya Båtens pris. 

Om förhöjningen av den nya Båtens köpeskilling är minst fyra (4) procent får Köparen 

häva avtalet genom att informera Säljaren därom inom en (1) vecka från det att han fått 

kännedom om Säljarens förhöjningsmeddelande. Köparens hävningsrätt gäller ej för en 

Specialbeställning avsedd i punkt 8. 

 

7. Bytesbåt 

 

Köparen skall överlåta den i Avtalet individualiserade bytesbåten (”Bytesbåt”) åt 

Säljaren senast då han mottar den Båt han köpt, ifall man inte avtalat om någon annan 

tidpunkt. Bytesbåten skall överlämnas med den överenskomna utrustningen och i det 

skick den var vid värderingstidpunkten. 

Om Bytesbåtens värde efter värderingstidpunkten minskat mer än det som föranleds av 

normal aktsam användning eller förvaring eller om båtens värde har sjunkit på grund av 

att man avlägsnat eller bytt ut den utrustning som båten hade vid värderingstillfället, 

skall Bytesbåtens pris sänkas motsvarande värdeförändringen. 

 

8. Specialbeställningar 

 

Om objektet för köpet är annat än en serietillverkad, med skrovnummer försedd båt 

(”Specialbeställning”) kan Köparen häva avtalet på grund av Säljarens dröjsmål endast 

om avsikten med köpet för hans del i väsentlig mån blir ouppfylld på grund av 

dröjsmålet. 

Om Köparen annullerar Specialbeställningen utan laga skäl innan Båten överlåtits i hans 

besittning eller Säljaren enligt punkt 3 i avtalsvillkoren blir befriad från sin förpliktelse, 

får Säljaren utöver ersättningen enligt punkt 5 i avtalsvillkoren även uppbära de verkliga 

kostnaderna som denna förorsakats på grund av annulleringen, till den del dessa 

kostnader överstiger ersättningen. Säljaren är även berättigad till ersättning för indirekta 

skador förorsakade av annulleringen, till den del det anses skäligt med beaktande av 

omständigheterna knutna till beställningen eller annulleringen.  

 

9. Betalningsarrangemang 

 

Köparen betalar köpeskillingen kontant i samband med överlåtelsen av Båten, ifall inget 

annat avtalats. Äganderätten till Båten övergår till Köparen då köpeskillingen är betald. 

Säljaren är inte förpliktigad att överlåta Båten åt Köparen innan den avtalade 

köpeskillingen i kontanter eller en del av den är erlagd. Säljaren får uppbära en del av 

köpeskillingen som förhandsbetalning redan innan Båten överlåts, ifall man avtalat om 

förhandsbetalning. 

Säljaren och Köparen kan på basis av skriftligt samtycke Bytesbåtens finansiär komma 

överens om att Säljaren betalar Bytesbåtens resterande skuld åt finansiären, varvid den 

resterande skuldens värde avdras från Bytesbåtens inköpspris. 

Om avbetalningsköp eller uthyrning av båt (leasing) avtalas särskilt skriftligen.   

Säljaren har rätt att uppbära dröjsmålsränta för förfallna och försenade betalningar enligt 

räntelagen (633/82). 
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Priset som nämns i avtalet inkluderar mervärdesskatt. Köpeskillingen eller en del av den, 

som enligt avtalet betalats kontant, kvitteras inte erlagd i och med undertecknandet av 

detta avtal, utan ett separat kvitto skall uppgöras över betalningen. 

Om Båten överlåts till Köparen innan hela köpeskillingen är betald, är Köparen 

förpliktigad att ta de försäkringar för Båten som Säljaren kräver och ha dem i kraft tills 

köpeskillingen är till fullo betald. 

 

10.Båtens service- och användarinstruktioner samt garanti 

 

Vid överlåtelsen av den nya Båten ger Säljaren skriftliga service- och 

användarinstruktioner till Köparen. Vid köp av en begagnad Båt skall Säljaren ge Köparen 

tillräckliga användaranvisningar. 

Om det för Båten upplåts en garanti skall garantin ges Köparen skriftligt eller elektroniskt 

på sådant sätt att informationen inte ensidigt kan ändras och så att den förblir i Köparens 

besittning. I garantivillkoren skall det finnas instruktioner om hur köparen skall förfara 

vid felsituationer.  

 

11.Köparens rättigheter vid felsituationer och reklamation 

 

Om ett fel uppkommer i den överlåtna Båten har Köparen rätt att kräva att Säljaren 

avhjälper felet. Säljaren har i första hand rätt att avhjälpa felet ifall detta kan göras inom 

skälig tid och på ett sådant sätt att Köparen inte åsamkas kostnader eller väsentlig 

olägenhet på grund av avhjälpandet. Ifall detta inte är möjligt kan Köparen kräva en 

prisnedsättning som motsvarar felet eller en likadan ersättande Båt. Om felet vid 

konsumentköp inte är obetydligt, får Köparen häva köpet och kräva skadestånd. 

Om felet uppdagas inom sex (6) månader från överlåtelsen av Båten, antas felet ha 

funnits i Båten redan vid överlåtelsetillfället. Det ovannämnda antagandet tillämpas ej 

ifall Säljaren påvisar att felet uppstått först efter överlåtelsen eller om antagandet strider 

mot felets eller varans natur. 

Köparen skall underrätta Säljaren om felet inom rimlig tid från det att han eller hon 

observerat eller borde ha observerat felet. Vid konsumentköp kan felanmälan dock alltid 

göras inom två (2) månader från det att Köparen upptäckt felet. Köparen skall förfara så 

att skadorna inte onödigt förvärras. 

Vid konsumentköp kan felanmälan även göras till en näringsidkare, som i ett tidigare 

försäljningsled överlåtit Båten till återförsäljning eller som förmedlat köpet för Säljarens 

del eller som i övrigt förbundit sig att svara för Båtens egenskaper. 

Garanti eller annan förbindelse som Säljaren givit begränsar inte Köparens lagstadgade 

rätt att åberopa ett fel på köpobjektet. 

Säljaren är inte vid andra köp än konsumentköp ansvarig för indirekt skada som orsakats 

av fel på Båten eller dröjsmål vid överlåtelsen. 

 

12.Tillämplig lag och lösning av meningsskiljaktigheter 

 

På Avtalet tillämpas finsk lag. 

Meningsskiljaktigheter mellan parterna skall i första hand lösas genom förhandlingar 

parterna emellan. Om meningsskiljaktigheterna inte kan lösas genom förhandlingar 

parterna emellan, kan Köparen, som är konsument, hänskjuta ärendet till 

konsumenttvistenämndens behandling.  

Ifall meningsskiljaktigheterna avgörs i domstol skall talan väckas i allmän underrätt på 

Köparens hemort, om inte Köparen vill väcka talan i allmän underrätt på Säljarens 

hemort. Vid andra än konsumentköp kan Säljaren väcka talan även i Helsingfors 

tingsrätt. 
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DENNA SISTA SIDA HÖR INTE TILL VILLKOREN, DEN ÄR ENBART EN INSTRUKTION 

 

Blankettdel: 

 

 

ÄGARFÖRBEHÅLLSVILLKORET NEDAN ANTECKNAS PÅ BLANKETTENS FRAMSIDA INNAN 

PARTERNAS UNDERSKRIFTER 

 

Äganderätten till objektet för köpet övergår inte till köparen innan 

köpeskillingen i sin helhet är erlagd och övriga i detta avtal avsedda köparens 

förpliktelser angående objektet för köpet är till fullo uppfyllda. Säljaren har rätt 

att återta objektet för köpet ifall köparen inte uppfyller sina på avtalet 

grundade betalningsskyldigheter enligt avtalet. 

 

I blanketten för köpavtalet måste man införa en punkt, där man kan märka ut ifall det är 

fråga om en specialbeställning. Det är mycket lättare att åberopa en specialbeställning 

då den redan på förhand nämns i avtalet. Det skulle vara viktigt att poängtera saken 

muntligt redan vid förhandlingarna för köpet eller i offerten, så att köparen garanterat 

skulle bli informerad om specialbeställningens strängare villkor. 

 

I blanketten skulle man kunna ändra punkten gällande köparen så att det skulle finnas 

likadana fält för två köpare. Idag är det vanligt att äkta par/sambor båda utgör köpare. 

Speciellt för de senare nämnda är det önskvärt att avtalet klart visar att båda är köpare. 

 

I blanketten kunde också nämnas ifall delen som skall finansieras betalas på avbetalning 

enligt ett skilt avtal eller genom annan finansiering enligt skilt avtal (eller genom leasing, 

om sådan existerar). 


