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Sammanfattning  
Leasing är idag ett erkänt finansieringsalternativ och är en typ av långtidshyra. Det har blivit 

allt vanligare att leasa, framförallt för privatpersoner, och då leasing är ett oreglerat område 

anser vi att det är viktigt att belysa de problem som kan uppstå i ett leasingförhållande. 

Uppsatsen har vi försökt bygga upp som ett leasingförhållande, där vi beskriver dels vad som 

bör beaktas vid ingående av leasingavtal, vilka avtalsvillkor som kan vara speciellt 

betungande för kunden samt vad kunden vid en tvist har för möjligheter att få avtalsvillkor i 

ett leasingavtal jämkade eller ogiltigförklarade. Vi har valt att utforma uppsatsen på detta sätt 

för att vi vill upplysa främst konsumenter som är eller kommer bli kund i ett 

leasingförhållande. Vi vill främst upplysa om hur ett leasingavtal och dess villkor kan se ut 

och vad som bör beaktas vid avtalets ingående då vi sett att det kan uppstå problem för 

konsumenter. 

  

Vi har valt att även se till den nordiska rätten för att undersöka vilka likheter och skillnader 

som förekommer och hur det svenska rättsläget har utvecklats jämfört med dessa länder. Vi 

har under vår undersökning av nordiskt material sett att några större skillnader 

lagstiftningsmässigt inte föreligger, däremot skiljer det sig vad gäller ambitionen att försöka 

reglera området. I Norge och Danmark har de kommit betydligt längre vad gäller reglering av 

ett mer jämlikt avtalsförhållande. Här har det tillsatts exempelvis utredningar och kommittéer 

som har haft som uppgift att ta fram standardavtal med avtalsvillkor som är skäliga för såväl 

leasegivaren som leasetagaren i ett leasingförhållande. Standardavtalsvillkoren används i 

dessa länder av leasingföretag och kunden kan i större utsträckning vara tryggare och lita på 

att denne ingått ett avtal som inte kommer vara till skada.  

  

Eftersom leasing är ett område där lagstiftning saknas och som i Sverige inte alls är reglerat, 

anser vi att detta bidrar till en osäkerhet för leasingkunderna. Denna osäkerhet beror på att det 

marknaden styr utvecklingen gällande alla villkor och sedvanor inom branschen. Vi anser 

även att då praxis som rör konsumentleasing saknas har marknaden och de enskilda 

leasingbolagen ett rejält övertag på området. Dessutom har vi vid granskande av avtalsvillkor 

från olika bilfirmor insett att företagen ibland tar sig stora friheter med både 

friskrivningsklausuler och andra betungande avtalsvillkor.  

 

Efter analyserande av läget anser vi att det bör vidtas åtgärder på området som ökar 

säkerheten för kunder som ska ingå ett leasingavtal, främst för konsumenter.  
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1 Inledning 
Att leasa har blivit allt vanligare för såväl företag som konsumenter. Ordet leasing kan 

översättas med uthyrning och den finansiella leasingen introducerades i USA på 1950-talet. 

Leasingen spreds snabbt internationellt och kom till Sverige på tidigt 1960-tal och har sedan 

dess blivit ett allt mer populärt sätt att finansiera sina större investeringar på. Leasing som 

avtalsform expanderade på 1980-talet och det uppstod problem för många konsumenter på 

grund av att det inte fanns lagstiftning på området och därmed blev det fritt för marknaden att 

reglera vad avtalet skulle innehålla. Det gjordes en utredning år 1994 som resulterade i en 

SOU1, vilken utredde möjligheterna att utforma en lag på området. Utredningen ledde 

dessvärre inte till någon lagstiftning och än idag är leasing ett oreglerat område, inte bara i 

Sverige.  

  

Idag ser leasingavtalen snarlika ut, oavsett vilket område och objekt leasingen avser. Vad 

gäller bilbranschen ser de flesta leasingavtalen lika ut, detta på grund av utvecklingen av 

marknaden som har lett till att avtalen som används vid affärerna har blivit standardavtal. Det 

är inte bara företag som leasar av företag, även konsumentleasing, eller så kallad 

privatleasing, har blivit allt vanligare och idag ses reklam dagligen i både TV och 

dagstidningar där olika bilfirmor erbjuder privatleasing. Vi ställer oss dock frågande till om 

konsumenter som ingår dessa avtal alltid förstår vad avtalen innebär och hur strikta 

avtalsvillkoren ofta är i dessa standardavtal. En positiv aspekt är en princip som skulle kunna 

vara tillämpbar på området, vilken innebär att inom kontraktsrätten och gällande standardavtal 

är konsumenten att se som en underlägsen part, därför kan betungande avtalsvillkor bli 

klassade som oskäliga och tolkas därmed till nackdel för näringsidkaren, i detta fall 

leasegivaren. Frågan är om leasingavtalen faller under samma reglering som köp- och 

hyresstandardavtal som vanligtvis behandlas som vi precis beskrev. Här måste det ses till vad 

skillnaden är mellan avbetalningsköp, hyra och leasing. 

  

1.1 Problemformulering 
Problemet vi ser idag är att det finns en osäkerhet kring leasing då det som nämnts ovan 

lämnas till marknaden att reglera avtalen och de villkor som används. Detta blir främst ett 

problem för konsumenter då de inte skyddas av någon befintlig speciallag kring leasing och 

inte heller konsumentlagarna kan ge något skydd i detta avseende. Konsumenterna har oftast 

inte heller möjlighet att påverka de avtalsvillkor som leasegivaren tar fram och problematiken 

med hur dessa avtalsvillkor som används är utformade kan resultera i att konsumenten inte 

förstå vad vissa avtalsvillkor faktiskt innebär.  Praxis på området är knapphändig och rättsfall 

som behandlar tvister mellan en näringsidkare och en konsument är oss veterligen obefintligt. 

Det faktum att praxis är knapphändig överlag och praxis gällande konsumenternas rätt och 

ställning i leasingförhållandet är obefintlig anser vi kan resultera i en ond cirkel. På grund av 

att det inte finns vägledning att få genom praxis kan det tänkas att konsumenter därmed inte 

vågar starta en process gällande ett problematiskt leasingförhållande, därmed skapas inte 

heller någon ny praxis på området som kan verka som vägledning senare. Frågan är också om 

konsumenterna kan luta sig mot tillämpningen av 36 § Lag (1915:218) om avtal och andra 

                                                           
1 SOU 1994:120. 
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rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL) då något annat lagreglerat skydd för 

konsumenten inte finns att tillgå. Frågan som tillkommer då är vad som krävs för att denna 

paragraf ska kunna tillämpas med framgång på ett leasingavtal.  Vi vet också att det inte 

enbart är i Sverige som det saknas reglering på leasingområdet. Vi har på grund av detta valt 

att se till våra grannländer och hur de ser på leasing, vad rättsfall visar samt om vi kan 

inspireras av något de åstadkommit som kan vara till hjälp för att göra rättsläget mer säkert.  

  

1.2 Syfte 
Vårt syfte med uppsatsen är att utreda rättsläget kring leasing, belysa problematiken med de 

avtal och villkor som ofta används idag, redogöra för vilka typer av villkor som kan ses som 

betungande för en underlägsen part, samt att redogöra för vilken lösning som kan tänkas 

användas i de fall dessa avtalsvillkor orsakar problem i leasingförhållandet. Som vi nämner 

ovan har det i de flesta länder, inklusive Sverige, lämnats till marknaden att reglera villkoren 

kring leasing. Det finns ingen lagstiftning som reglerar leasing i svensk rätt och det är 

fortfarande oklart var gränsen ska anses gå mellan leasing och avbetalningsköp. Avsaknaden 

av lagreglering på leasingområdet resulterar därmed i en rättsosäkerhet för såväl näringsidkare 

som konsumenter.   

  

1.3 Frågeställningar 
1. Vilka vanligt förekommande avtalsvillkor i ett leasingavtal kan anses vara betungande 

eller oskäliga? 

2. Vad krävs för att 36 § AvtL ska kunna tillämpas på leasingavtalets villkor med 

framgång? 

3. Hur ser de nordiska länderna på det oreglerade leasingområdet? 

  

1.4 Metod 
I denna uppsats utgår vi från den rättsdogmatiska metoden och då leasing inte är lagreglerat i 

svensk rätt idag går vi vidare i den hierarkiska ordningen bland rättskällorna. Vi undersöker 

därmed förarbeten, praxis och doktrin som finns på området. För att kunna lösa problem inom 

ett oreglerat område som leasing måste ibland analogier göras, vi kommer därmed även se till 

allmänna kontraktsrättsliga principer och försöka se samband och liknelser, men även 

skillnader kommer härtill att belysas. 

  

Den rättsdogmatiska metoden innebär att rättskällor som lag, förarbeten, praxis och doktrin 

används systematiskt för att lösa eller utreda ett rättsligt problem. Den rättsdogmatiska 

metoden syftar till att fastställa rättsreglerna via en specifik ordning; lag, prejudikat, 

förarbeten, doktrin, handelsbruk och sedvänjor m.m. De tre första källorna kallas auktoritativa 

rättskällor och de efterkommande är supplerande rättskällor och fakta för rättstillämpning. 

Rangordningen som presenteras är strikt och därmed bör källorna beaktas i den ovan nämnda 

turordningen.2 Rättsdogmatikens utgångspunkt är att identifiera rättsregler som finns, de lege 

lata, och de rättsregler som bör införas, de lege ferenda. 

  

När vi undersökt rättsläget kring leasing och när vi undersökt praxis har vi sett att det 

förekommer många fler avgöranden vad gäller tvister om leasingavtal där båda parter är 

                                                           
2 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 110-111. 
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näringsidkare. Avgöranden vid tvist mellan näringsidkare och konsument är så gott som 

obefintliga. Det finns därmed inte bara fler möjligheter för analogier i lagstiftning utan även 

mer vägledning i praxis för näringsidkare. I de fall det rör sig om ett konsumentförhållande 

kan dock konsumentombudsmannen (KO) undersöka villkoren i avtalet samt i vissa fall även 

marknadsdomstolen. I avtalsförhållanden mellan näringsidkare kan avtalets villkor även här 

prövas i marknadsdomstolen.  Avsaknaden av en speciallagstiftning kring leasing ger ett 

större behov att söka vägledning i andra källor än just lagstiftning. Praxis och lagstiftning på 

andra områden som reglerar näraliggande avtalstyper som köp eller hyra får istället verka som 

en typ av vägledning.3  

  

När vi sökt efter material till denna uppsats har vi, som nämnts ovan, sökt efter förarbeten, 

praxis samt doktrin. Förarbeten och praxis har vi sökt efter via elektroniska källor och våra 

sökord har då varit leasing, finansiell leasing, privatleasing, hyra av lös sak etc. Den praxis vi 

funnit på området är främst äldre rättsfall. Nyare rättsfall finns men de är få. Doktrin som 

böcker och artiklar har vi funnit både genom att söka i elektroniska källor men även via 

universitetets bibliotek.  

  

För att utreda vilka avtalsvillkor som vanligtvis används och som kan ses som oskäliga eller 

betungande för en konsument eller någon annan underlägsen part, har vi tagit del av 

Konsumentverkets granskning samt även gjort en egen undersökning då vi slumpmässigt 

valde ut två leasingavtal från olika bilfirmor som granskades för att få fram de avtalsvillkor vi 

anser är viktiga att känna till, då de kan komma att bli problematiska för leasingkunden.  

  

1.5 Disposition 
Uppsatsens upplägg kommer att kunna liknas med förloppet av ett leasingförhållande och vi 

kommer därför i denna disposition klargöra hur uppsatsen är uppbyggd och redogöra för 

läsaren hur uppsatsen ska läsas. Vi inleder med ett första kapitel som behandlar bakgrunden 

till vår uppsats, problemformulering, vårt syfte, frågeställningar, metod, använt material samt 

denna disposition. Efter detta börjar vi med vårt första steg i leasingförhållandet, där vi i det 

andra kapitlet redogör för vad leasing innebär, vad standardavtal innebär och hur dessa kan 

påverka kunden. Under det tredje kapitlet klarlägger vi även var gränsen går mellan 

avbetalningsköp och leasing. Detta gör vi för att kunden ska kunna avgöra vad för typ av avtal 

som ingås för att vid en eventuell tvist veta vilken lagstiftning som ska tillämpas. Ännu en 

anledning till varför det är viktigt att klarlägga denna gränsdragning är att kunden lättare ska 

veta vad som förväntas av parterna juridiskt, då det vid avbetalningsköp finns lagreglering 

som styr detta.   

  

I kapitel fyra har vi genom en förundersökning till uppsatsen granskat två leasingavtal från 

olika bilfirmor och därefter valt ut sju avtalsvillkor som ofta förekommer i dessa typer av 

leasingavtal. En redogörelse av dessa villkor och denna granskning görs här.  Detta gör vi för 

att belysa vad kunden bör beakta vid avtalets ingående, vilket blir nästa steg i 

leasingsförhållandet. Vi har valt ut dessa villkor på grund av att vi anser att dessa kan ses som 

oskäliga eller betungande för en svagare part. Under det femte kapitlet i uppsatsen behandlas 

dessa villkor utifrån vad som diskuteras i förarbeten, praxis och doktrin.  

  

                                                           
3 Arnesdotter, Finansiell leasing s. 18. 
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I vårt sjätte kapitel försöker vi att reda ut vad det finns för skydd för kunden, främst 

konsumenten, vid problem och eventuell tvist i avtalsförhållandet. Vi kommer därmed i detta 

kapitel försöka reda ut vad som krävs för att 36 § AvtL ska kunna tillämpas på avtalsvillkor i 

ett leasingavtal med framgång. Detta kommer vi göra med hjälp av förarbeten, praxis och 

doktrin. Självklart vet vi att paragrafen kan tillämpas på alla olika slags avtalsvillkor, men 

frågan vi ställer oss är om den kan tillämpas med framgång och vad utgår domstolen från vid 

en tillämpning av paragrafen?  

  

Efter detta har vi kommit till det sjunde kapitlet i vår uppsats. I detta kapitel behandlas den 

nordiska rätten. Här ser vi om vi kan hitta vägledning i våra grannländer vad gäller 

regleringen kring leasing. Vi ställer oss bland annat frågan vad dessa länder anser vara 

oskäliga avtalsvillkor och hur de tillämpar 36 § i respektive avtalslag. Vi belyser även några 

skillnader mellan ländernas sätt att lösa problemet kring avsaknaden av lagstiftning på 

området.  

  

Därefter kommer vårt åttonde och avslutande kapitel där vi kommer redogöra för vår analys 

av det material vi lagt fram, svara på våra frågeställningar samt ge våra tankar om de lege 

ferenda. Vi redogör här för hur våra frågeställningar har utretts och vad vi har funnit för 

eventuella lösningar i det presenterade materialet. I vår slutsats sammanfattar vi vad uppsatsen 

har mynnat ut i och ger läsarna vår slutliga åsikt om vad som bör göras för att framtiden för 

leasing ska se ljusare och tryggare ut för de konsumenter som vill använda leasing som en 

finansieringsform. 

 

1.6 Material  
När det kommer till relevant material inom den svenska rätten har vi valt att utgå från det som 

finns skrivet i främst förarbeten, rättspraxis och doktrin, då ingen lagstiftning finns som 

reglerar området. Däremot dras vissa analogier under uppsatsens gång till andra rättsområden. 

Det som finns tillgängligt är mestadels doktrin, vilket är den källa som varit mest vägledande 

under vårt arbete.  

  

Materialet vi valt att ta del av i vår uppsats är bland annat en SOU från 19944. Denna 

utredning tillsattes för att utreda frågor kring leasing av fast och lös egendom. Ett förslag till 

en lagstiftning gällande leasing togs fram, dock ledde denna SOU aldrig till någon lag. Vi har 

valt att ta del av utredningen på grund av att det i denna finns information som vi anser är 

relevant för våra frågeställningar. Vi har också valt att ta del av en promemoria, publicerad i 

departementsserien, från 20105. Denna departementspromemoria skrevs på uppdrag av 

justitiedepartementet och innehåller även den ett lagförslag om hyra av lös sak och leasing. 

Därför anser vi även att denna källa vara av betydelse för vår uppsats.  

  

Den praxis vi använt oss av i denna uppsats är de rättsfall som vi anser vara relevanta för våra 

frågeställningar. Som tidigare nämnts är praxis på området knapphändig och därav är flera av 

rättsfallen som används äldre avgöranden. Vi har använt oss av rättsfall som behandlar tvist i 

avtalsförhållanden mellan näringsidkare och detta på grund av att konsumentleasing inte i 

samma utsträckning tas upp i praxis. Vi anser ändå att vi kan använda oss av denna praxis då 

                                                           
4 SOU 1994:120. 
5 Ds 2010:24. 
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konsumenten ses som en svagare part och om avtalsvillkor då ses som oskäliga i dessa 

förhållanden bör det även gälla i konsumentförhållanden. Vi anser därtill att situationen som 

avses, samt villkoren som används av leasingbolagen i fallen ofta är desamma oavsett 

motpart.  

  

Den doktrin vi valt att använda oss av är främst böcker som skrivits på området av såväl 

svenska som andra nordiska författare. Vi har även använt oss av artiklar och även här har vi 

sett till såväl svenska som andra nordiska artiklar. Att vi även tagit del av det som skrivits om 

den nordiska rätten på området beror på att vi dels vill bredda vår undersökning och dels 

försöka finna vägledning i andra länder.  

  

Vi har även dessutom valt att arbeta med Konsumentverkets granskning från år 20156 för att 

belysa de problem som avtalsvillkor i ett leasingavtal kan innebära för en leasingkund. Som 

en utveckling av detta har vi själva gjort en undersökning av avtalsvillkor då vi slumpmässigt 

valt två avtal från två olika bilfirmor. Utifrån dessa leasingavtal har vi tagit ut de avtalsvillkor 

som vi anser vara de villkor som vanligtvis används i avtal som dessa och som vi anser kan 

vara oskäliga eller betungande för en svagare part. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Ekelöf, Fröcklin, Granskning avtalsvillkor privatleasing, 2015/431. 
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2 Bakgrund 

2.1 Vad är leasing?  
Leasing är en alternativ finansieringsform till de klassiska avbetalningsköpen, banklånen och 

hyresavtalen. Leasingmarknaden var redan på 1980-talet stor i Sverige och vårt land var ett av 

de tre största länderna i världen gällande leasingandelen av den totala 

investeringskreditvolymen. År 1984 fanns 174 finansieringsbolag som handlade med leasing 

och 20% av dess kreditvolym, som uppgick till 40-50 miljarder kronor, avsåg leasing.7 

Leasing kan jämställas med en typ av långtidshyra som ofta berör objekt såsom maskiner, 

utrustning, samt fordon, men det går även att leasa olika typer av fast egendom.8 

  

Det finns olika typer av leasing som alla är mer eller mindre lämpliga beroende på den 

stundande situationen. Bland annat finns finansiell leasing, operationell leasing, privatleasing 

m.fl.9 

  

Med tanke på leasingens popularitet är det inte konstigt att det vid en första anblick upplevs 

som en mycket fördelaktig form av finansiering. När någon vill ingå ett leasingavtal finns 

inget krav på att leasetagaren ska ställa en säkerhet till skillnad från om samma person skulle 

ta ett banklån. Det krävs inte heller någon handpenning som erläggs vid avtalets ingående som 

en typ av säkerhet, vilket ofta är kravet vid avbetalningsköp.10 Dessa omständigheter 

resulterar i att leasing vid en första anblick kan ses som något väldigt enkelt och bra för de 

företag och privatpersoner som inte har råd eller möjlighet att erlägga summan det rör sig om 

på en och samma gång. Leasing har som sagt självklart förmånliga villkor i vissa fall, men det 

bör beaktas att det inte passar alla parter och alla typer av affärer. 

  

2.2 Olika former av leasing 
Leasing som term har kommit att bli en bred beskrivning av flera omständigheter av 

nyttjanderättslig karaktär. När det talas om leasing talas det ofta om olika typer av leasing 

som bland annat, indirekt och direkt leasing, sale and lease-back, operationell leasing, 

konsumentleasing, leverantörsorienterad leasing, konsumentorienterad leasing m.m.11 Vi 

kommer här i följande avsnitt kortfattat försöka reda ut skillnaden mellan dessa olika typer av 

leasing för att ge läsaren en bättre förståelse genom denna uppsats.  

  

Den finansiella leasingen känns ofta igen genom att det kan identifieras tre parter i 

avtalsförhållandet, leverantören, leasingföretaget samt kunden. Det handlar alltså om ett 

trepartsförhållande som kan innebära mer komplexa juridiska problem. Leasing är en typ av 

hyra och leasetagaren får mot leasegivaren en typ av nyttjanderätt genom avtalet som ingås 

medan leasegivaren i sin tur har ett köprättsligt avtal (köpeavtal) med leverantören. Detta 

förhållande kan innebära en svårighet för kunden att veta mot vilken part denne kan rikta 

anspråk mot vid eventuella fel. Ett annat karakteristiskt drag för finansiell leasing är att det 

ska fungera som ett kreditsubstitut för anskaffning av objekt inom näringslivet.12 Här överförs 

                                                           
7 Arnesdotter, Finansiell leasing, s. 8. 
8 Arnesdotter, Finansiell leasing, s. 5. 
9 Arnesdotter, Finansiell leasing, s. 5. 
10 Arnesdotter, Finansiell leasing, s. 10. 
11 Millqvist, Finansiell leasing, s. 32. 
12 Millqvist, Finansiell leasing, s. 32. 
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nyttjanderätten till ett objekt under dess livslängd. Detta är en alternativ finansieringsform 

som ofta inte går att säga upp under kontraktets grundperiod vilket oftast uppgår till 3 år. Vid 

finansiell leasing måste alltså leasetagaren ersätta leasegivarens utgifter under avtalets löptid 

oavsett om denne kan utnyttja objektet eller inte. 

  

Skillnaden mellan direkt och indirekt leasing är rätt så enkel, dessa uttryck pekar på 

skillnaden mellan leasingförhållanden då det ingås ett direkt avtal med upplåtaren och då det 

ingår minst tre parter.13  I direkt leasing är leasetagare och leverantör ursprungsparter i 

affärsförhållandet, finansiären som här blir tredje part kliver inte in förrän senare, när 

leverantören överlåter sina rättigheter som leasegivaren till finansiären.14 För att avtalet ska 

uppkomma krävs alla parters medverkan. Indirekt leasing kännetecknas genom att 

leasetagaren får kontakta en finansiär som i sin tur köper objektet som ska leasas, 

nyttjanderätten överlåts sedan under dess ekonomiska livslängd till leasetagaren mot en 

avgift. Även finansbolagets rättigheter förs genom avtal över så att leasetagaren erhåller dessa 

rättigheter. 

  

Operationell leasing gäller oftast under kortare perioder jämfört med finansiell leasing. I dessa 

typer av leasingkontrakt finns också ofta en möjlighet för leasetagaren att säga upp avtalet i 

förtid i större utsträckning. En fördel med denna form av leasing är att leasingföretaget, dvs. 

uthyraren ofta står för underhållskostnader samt andra löpande utgifter. Detta leder i sin tur 

till att företag som behöver ha tillgång till modern utrustning inte behöver stå för underhåll 

själva till den grad som vid ett vanligt köp då äganderätten och därmed ansvaret för objektet 

helt går över på köparen.15 Det bör även nämnas att under kategorin operationell leasing faller 

även rental och full-service leasing.16 Ytterligare en typ av leasing är sale and lease-back. Här 

säljer företag A ett objekt i syfte att senare få leasa objektet tillbaka från det företag som köpte 

objektet för att sedan fortsätta rörelsen under objektets resterande ekonomiska livslängd.17 

Denna typ av handel kan liknas med en typ av lånetransaktion mellan företagen.18  

  

Konsumentleasing innebär kortfattat att avtalet ingåtts med en konsument, även kallat 

privatleasing.19 Depositionsleasing är ett begrepp som oftast likställs med privatleasing, detta 

var från början ett sätt för privatpersoner att få ta del av leasingens skattemässiga fördelar. 

Denna typ av leasing skapades i bilbranschen och gick ut på att kunden fick deponera ett 

belopp till leasingföretaget, hyrestagaren erhölls då ingen ränta. Kunden fick här ofta också 

möjligheten att låna upp depositionsavgiften hos ett finansieringsbolag som stod nära 

leasingföretaget. Tanken var som sagt att kunden skulle få ta del av skattemässiga fördelar 

som att dra av belopp på deklarationen, men detta visade sig inte fungera som förväntat och 

depositionsleasing gav inga större fördelar för konsumenten, i en dom från 1982 fastställde 

domstolen att hyrestagaren inte var berättigad avdrag för sina räntekostnader.20  

  

                                                           
13 Millqvist, Finansiell leasing, s. 32-33. 
14 SOU 1994:120, s. 61. 
15 Arnesdotter, Finansiell leasing, s. 7. 
16 Millqvist, Finansiell leasing, s. 34-35. 
17 Millqvist, finansiell leasing, s. 33. 
18 Arnesdotter, Finansiell leasing, s. 42. 
19 Millqvist, Finansiell leasing, s. 35. 
20 Arnesdotter, Finansiell leasing, s. 44. 
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Leverantörsorienterad leasing, även kallat säljleasing, innebär att leverantören som erbjuder 

objektet som affären ska avse, bjuder in till affären. Leverantören samarbetar då ofta med ett 

eller flera leasingföretag och kan därmed sluta fler affärer då kunden kan få kredit direkt vid 

avtalets ingång. Vad gäller kundorienterad leasing kan det förstås att det till skillnad från 

ovanstående situation istället är kunden som väljer att ta kontakt med ett leasingbolag för att 

detta bolag ska träda in för att finansiera och ge kredit till en affär som kunden gjort eller 

kommer att genomföra.21 

  

Den sista typen av leasing vi kommer gå igenom är internationell leasing/double dip. Här 

finns ett underliggande skatteplaneringssyfte. Double dip går till på så sätt att ett objekt säljs 

och hyrs sedan tillbaka på lång tid till motpart med oftast utländsk bas. Detta leder ofta till att 

tillgången flyttas runt och parter får möjlighet till exempelvis dubbelavskrivningar på grund 

av olika länders skatteregler, inventeringsregler, avskrivningar osv.22 

  

Som redogjorts för ovan finns många olika typer av leasing, i denna uppsats kommer dock 

främst den finansiella leasingen samt privatleasing vara de typer av leasing som vi utgår ifrån 

när vi utreder våra frågeställningar.  

  

2.3 Allmänt om standardavtal  
Då ingen speciallagstiftning finns som reglerar leasingförfarandet idag har det lämnats till 

marknaden och leasingbolagen att själva reglera grunderna för leasing. Detta innebär i sig att 

avtalen som ingås i en leasingaffär är standardavtal. Problematiken i standardavtal är att det 

kan förekomma tyngande, oväntade och/eller överraskande avtalsvillkor som kan innebära 

stora problem för konsumenter samt andra företagare som vill ingå ett leasingavtal.  

  

Tyngande villkor brukar beskrivas som ett villkor som är ensidigt upprättat som sätter 

motparten i ett väsentligt ogynnsammare läge jämfört med dispositiv rätt.23 Ett oskäligt 

avtalsvillkor kan åsidosättas enligt 36 § AvtL och i standardavtal ställs det dessutom högre 

krav på villkorens tydlighet. Detta innebär att om villkoren som ingår i avtalen inte uppfyller 

kravet på tydlighet kan rättsföljden bli att avtalet inte kan anses kommit till stånd, alternativt 

att villkoren inte anses som en del av avtalet.24  Det finns dock en huvudregel som innebär att 

de standardvillkor som ses som särskilt tyngande kan bli en del av avtalet om villkoret 

presenterats för motparten eller om motparten kände till, eller borde känt till villkoret. Denna 

huvudregel har utformats i praxis och fastslås även i doktrin.25 

  

De oväntade eller överraskande villkoren som kan finnas i ett standardavtal innebär villkor 

som motparten normalt inte skulle räkna med i avtalssituationen. Ett exempel är ett sådant 

villkor som reglerar en långtgående skyldighet för kunden att göra kompletteringsköp eller 

obligatorisk service. Det kan också gälla villkor som står i avtal i en kursiv stil och i liten text 

som man enbart med svårighet eller med hjälp av hjälpmedel skulle kunna ta del utav. Vad 

gäller dessa typer av villkor krävs det ofta inte att de är lika betungande för kunden som vid 

de tidigare nämnda villkoren. Istället anses villkoren inte vara en del av vad parterna kommit 

                                                           
21 Millqvist, Finansiell leasing, s. 33. 
22 Arnesdotter, Finansiell leasing, s. 44. 
23 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 69. 
24 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 68. 
25 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 69. 
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överens om så länge kunden inte kunnat tagit del av villkoren utan svårigheter eller känt till 

villkoren.26 

  

Ett exempel som brukar nämnas i samband med nämnande av särskilt betungande villkor i 

konsumentförhållanden är villkor gällande skiljedomstol. Detta är numera helt förbjudet i 

konsumentförhållanden enligt 6 § i Lag (1999:116) om skiljeförfarande.27 Denna paragraf 

lyder:  

  

”Rör en tvist mellan en näringsidkare och en konsument en vara, en tjänst eller någon annan 

nyttighet som tillhandahållits för huvudsakligen enskilt bruk, får ett skiljeavtal inte göras 

gällande, om det träffats innan tvisten uppstod. Dock gäller sådana avtal i hyres- eller 

arrendeförhållanden, om genom dem en hyres- eller arrendenämnd utsetts till skiljenämnd 

och något annat inte följer av bestämmelserna i 8 kap. 28 § eller 12 kap. 66 § jordabalken.” 

  

En av de kända principer som fastslagits inom standardavtalsrätten är oklarhetsregeln. Denna 

princip innebär att om det finns en tvekan i innebörden av ett villkor tolkas villkoret till 

författarens nackdel, dvs. i dessa fall till leasingbolagets nackdel. Fördelen med regeln är att 

det innebär en snävare tillämpning av standardavtal, vilket är till konsumentens fördel vid en 

eventuell tvist.28 Oklarhetsregeln är idag lagfast vad gäller tolkning av standardavtalsvillkor i 

konsumentförhållanden.  I 10 § Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden 

stadgas följande: 

  

”Om innebörden av ett avtalsvillkor som inte har varit föremål för individuell förhandling är 

oklar, skall vid en tvist mellan en näringsidkare och en konsument villkoret tolkas till 

konsumentens förmån.” 

  

En annan “princip” som används inom den svenska rätten är att även friskrivningsklausuler i 

standardavtal tolkas restriktivt och mot författaren. Friskrivningsklausulerna som här syftas på 

är ofta en friskrivning från ansvar. I praktiken handlar det ofta om skadeståndsansvar från 

företagens sida, även dessa klausuler kan anses vara oskäliga enligt 36 § AvtL. Exempel på 

rättsfall som berör detta tas upp under uppsatsen gång. Millqvist har i sin avhandling29 nämnt 

en lista som benämns “villkorslistan”. De villkor som räknas upp i denna lista är villkor vilka 

klassas som oskäliga. Villkoren som nämns i listan delas sedan upp i fyra grupper: 

  

1. “Villkor som är oskäligt långtgående friskrivningsklausuler”  

2. “Villkor som saknar proportionalitet mellan konsument och näringsidkare.” 

3. “Villkor som lägger en oskäligt ensidig börda på konsumenten.” 

4. “Villkor som brister i balans genom att tillerkänna näringsidkaren en ensidig rätt att 

avgöra för avtalsförhållandet viktiga omständigheter eller att bryta avtalet” 

  

Listan är dock inte uttömmande men den beskriver de olika typer av klausuler och villkor som 

kan förekomma i avtalen som en konsument eller näringsidkare bör känna till.30 

                                                           
26 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 71. 
27 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 69. 
28 Millqvist, Finansiell leasing, s. 97-98.  
29 Se Millqvist, Finansiell leasing. 
30 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 194.  
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Vi kommer härmed försöka nämna de saker en konsument, eller om så vill en näringsidkare, 

bör ta i beaktning vid ingåendet av leasingavtalen då det inte enbart är så förmånligt och 

enkelt som det ofta framställs. Det är också viktigt att som konsument våga ta hjälp av en 

jurist eller dylikt för att helt förstå avtalet som presenteras för att undvika fällor eller framtida 

problem och tvister.  
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3 Gränsdragningen mellan avbetalningsköp och leasing 
Var gränsen ska anses gå mellan avbetalningsköp och leasing har länge varit en central fråga. 

Denna gränsdragning är viktig att göra då avtalsformerna är relativt lika varandra och endast 

den ena avtalstypen, avbetalningsköp, är lagreglerad. Ett avtal kan därmed betecknas som ett 

leasingavtal men i själva verket vara ett avbetalningsköp, avtalet blir då ett så kallat “förklätt 

köpeavtal”. Det är då viktigt att försöka klargöra vad det är för slags avtal för att rätt reglering 

ska kunna tillämpas. 

  

Lag (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. (AvbL) reglerar 

avbetalningsköp som sluts mellan näringsidkare i deras yrkesmässiga verksamhet. I 1 § AvbL 

stadgas vad som avses med avbetalningsköp och i 1 § 3 st. anges: 

 

“Har avtalet betecknats som uthyrning eller betalningen som vederlag för varans nyttjande 

föreligger ändå avbetalningsköp, om det är avsett att den till vilken varan utlämnas ska bli 

ägare av denna.” 

 

Detta stycke har betydelse för gränsdragningen mellan avbetalningsköp och leasing då det 

stadgas att beteckningen på avtalet inte har någon betydelse utan det är avsikten om 

äganderättsövergång som är avgörande för bedömningen av avtalstypen. 

  

Konsumentkreditlagen (2010:1846) (KkrL) reglerar kredit som en näringsidkare lämnar eller 

erbjuder en konsument. I den numer upphävda konsumentkreditlagen (1992:830) angavs i 3 § 

2 st. en liknande lydelse som i avbetalningsköplagen: 

 

“Har avtalet betecknats som uthyrning eller betalningen betecknats som ersättning för rätten 

att nyttja varan föreligger ändå ett kreditköp, om det är avsett att konsumenten skall bli ägare 

till varan.” 

 

Konsumentkreditlagens regler om kreditköp i konsumentförhållanden är motsvarigheten till 

avbetalningsköplagens regler om avbetalningsköp mellan näringsidkare och även om 

framställningen nedan handlar om avbetalningsköp kan det jämföras med 

konsumentförhållandet och kreditköpet. 

  

Avbetalningsköp är en avtalsform som ligger nära den finansiella leasingen. Ofta kan 

avbetalningsköp och leasing se ut att fungera lika både funktionellt och ekonomiskt, de kan 

även ses som två alternativa metoder för att finansiera ett och samma objekt. Däremot finns 

rättsliga skillnader och den viktigaste skillnaden må möjligen vara det faktum att leasing 

begränsas till att endast avse en nyttjanderätt att använda leasingobjektet till skillnad från 

avbetalningsköp där äganderätten helt kommer överlåtas efter avtalad nyttjandetid. För 

avbetalningsköp finns sedan länge lagstiftning som är tvingande till konsumentens förmån 

och i slutbetänkandet31 redogörs det för gränsdragningen mellan de liknande avtalsformerna 

avbetalningsköp och finansiell leasing. Reglerna om avbetalningsköp infördes redan år 1915 

och bakgrunden till lagstiftningen var missförhållanden i avbetalningshandeln. Lagen gav 

framförallt köparen skydd mot alltför hårda påföljder vid avtalsbrott. År 1953 gjordes 

                                                           
31 SOU 1994:120. 
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omfattande ändringar i lagen och på 1970-talet delades avbetalningslagstiftningen upp i 

konsumentkreditlagen och avbetalningsköplagen.32 

  

Gränsdragningen mellan avbetalningsköp och leasing är en central fråga och i lagförslaget till 

1915 års avbetalningsköplag framhölls att det vanligaste sättet att genomföra ett 

avbetalningsköp var att upprätta ett hyreskontrakt. Hyreskontraktet skulle då löpa till dess 

hyrestagaren hade erlagt den överenskomna summan och därefter hade hyrestagaren rätt till 

objektet såsom sin egendom. Det fanns också avtal där äganderätten inte automatiskt övergick 

utan hyrestagaren kunde efter hyrestidens slut istället köpa objektet för ett obetydligt belopp. 

Det förekom även avtal där hyreskontraktet saknade antydan till äganderättsövergång men 

detta var då en tyst överenskommelse mellan parterna.33     

  

Det har vidare uttalats i motiven till lagen att när det ska avgöras huruvida ett avtal ska ses 

som ett avbetalningsköp eller inte spelar det ingen roll hur parterna benämnt avtalet, det som 

avgör det hela är det ekonomiska syftet. I lagförslaget angavs att tillämpningen även skulle 

gälla de “förklädda köpeavtalen”, dvs. de avtalen med automatisk äganderättsövergång vid 

sista hyresbetalningen, avtal med köpoptioner till obetydlig summa och avtal med en tyst 

överenskommelse om äganderättsövergång.34 

  

Sammanfattningsvis framgår att ett leasingavtal utan option och leasingavtal med 

förlängningsoption inte ska ses som ett avbetalningsköp, inte heller ett leasingavtal med 

förlängningsskyldighet ska ses som avbetalningsköp. Däremot är ett avtal, betecknat som 

leasingavtal, att se som ett avbetalningsköp om leasetagaren efter avtalstidens slut och efter 

att den sista leasingavgiften erlagts automatiskt blir ägare till objektet. Utgångspunkten för ett 

leasingavtal med köpoption är att det ska ses som ett nyttjanderättsavtal fram till den 

tidpunkten då optionen utnyttjas, om inte den reella partsavsikten inte bara är att leasetagaren 

har rätt till köp utan att han faktiskt ska köpa objektet. Det kan också ifrågasättas hur 

leasingavtal med köprätt till en obetydlig summa ska ses.35 

  

Vid en gränsdragning mellan leasing och avbetalningsköp måste partsavsikten preciseras och 

det måste fastslås vad som menas med äganderättsövergången i det specifika avtalet. Frågan 

som då kan ställas är; hur ska ett avtal vara utformat för att ett avbetalningsköp ska föreligga? 

De ovan angivna kriterierna som angetts i motiven till lagen ger inte mycket vägledning.36 Att 

ett rent leasingavtal ska ses som ett nyttjanderättsavtal råder det oftast inga tvivel om, men när 

en gränsdragning mellan leasing och avbetalningsköp ska göras måste hänsyn tas till de 

optioner som överenskommits och det är således gränsen mellan option och köp som måste 

utredas.37 

   

3.1 Rättsfall som berör frågan 
Det är en sak att teoretiskt beskriva problem och en annan att se hur de faktiskt ser ut i 

verkliga livet, därför har vi nedan lyft fram några rättsfall som belyser problematiken och ger 

                                                           
32 SOU 1994:120, s. 99-102. 
33 SOU 1994:120, s. 103. 
34 SOU 1994:120, s. 105. 
35 SOU 1994:120, s. 106. 
36 SOU 1994:120, s. 110. 
37 SOU 1994:120, s. 112. 
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en insyn i hur domstolarna tänker vid de rättsutredningar som sker. Som vi nämnt är 

rättspraxis knapphändig på området men problemen som rättsfallen grundar sig på påminner 

ofta om varandra, varför vi då kan se ett samband även om kvantiteten inte är den bästa. 

Rättsfallen vi valt att arbeta med i detta kapitel belyser problematiken vi tidigare nämnt, 

nämligen svårigheten att bevisa vad den gemensamma partsavsikten faktiskt var vid ingången 

av leasingavtalet. 

RH 1986:153 rörde gränsdragningen mellan avbetalningsköp och leasing av en grävmaskin. 

Då köparens aktiebolag gått i konkurs tecknades ett leasingavtal på 72 månader för samma 

grävmaskin. I tvist efter maskinens återtagande menade leasetagaren att avtalet som ingåtts 

var ett avbetalningsköp och inte ett leasingavtal. Det var ostridigt att det i målet inte 

uttryckligen fanns någon överenskommelse om köp. Vad som skulle hända med maskinen 

efter avtalets utgång hade inte heller diskuterats. Leasetagaren hävdade dock att det var en 

självklarhet att han skulle erhålla äganderätt till maskinen och att avtalets klausuler om 

återlämnande därmed inte skulle göras gällande. Leasetagaren menade också att det innan 

avtalets ingående hade diskuterats mellan parterna hur leasetagaren skulle kunna behålla 

maskinen efter avtalets slut, men att han skrivit på leasingavtalet då han i situationen känt sig 

pressad till det. Tingsrätten ansåg inte att avbetalningsköplagens regler var tillämpliga i detta 

fall.  

  

I avtalet fanns ingen reglering gällande ett eventuellt köp efter avtalets slut, dvs. en köpoption. 

Köparen kunde inte heller i detta fall påvisa att det muntligen avtalats om detta i ett tidigare 

skede, därmed kunde inte avtalet ses som annat än ett nyttjanderättsavtal. Här ses klart 

problematiken med svårigheten att bevisa en gemensam partsavsikt som inte är skriftlig vad 

gäller köpoptioner. Därmed blir även avgränsningen svårare att göra vad gäller vad som kan 

anses vara ett avbetalningsköp och vad som anses vara ren leasing.  

  

T 1622/92 är ett rättsfall där frågan gällde bland annat gränsdragningen mellan 

avbetalningsköp och leasing. Parterna i målet var Custos Capital (Custos) och ABB Credit 

(ABB). Ett företag vid namn ICS hade till ABB hyrt ut en maskin bestående av två ihopsatta 

datorer. ICS sålde därefter ena datorn, med förbehåll för ABB:s hyresrätt, till Custos. ABB 

sade senare upp avtalet. I avtalet fanns en köpoption och ABB erlade likviden till ICS. ICS 

gick sedan i konkurs och Custos stämde därmed ABB och hävdade att de hade bättre rätt till 

maskinen, detta på grund av att ICS hade sålt maskinen till Custos. Custos angav i sitt 

yrkande att det enbart var frågan om ett leasingavtal med ABB och inget avbetalningsköp.  

Hovrätten hade då att pröva om det var fråga om ett avbetalningsköp eller leasing. 

  

Enligt rätten ska tyngden ligga på den gemensamma partsavsikten vid ingåendet av avtalet 

och om det därmed förelåg en gemensam partsavsikt om att ABB skulle bli ägare av objektet 

vid avtalets slut. Avtalen som fallet avsåg ansåg rätten visa på ett helt vanligt 

investorleasingavtal, därför ansåg rätten vidare att det skulle vara svårt att se att avtalet skulle 

kunna tolkas som ett köpeavtal. Dessutom kallades avtalen för hyresavtal och parten som 

hyrde benämndes hyrestagare. Hovrätten påpekade dock än en gång att vikten läggs på vad 

parterna förväntar sig gällande skyldigheter och rättigheter vid avtalets ingående, samt hur 

avtalet ser ut.   
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3.2 En redogörelse av vad som behandlas i doktrin 
Det har skrivits såväl avsnitt i böcker som artiklar kring denna svåra gränsdragningsfråga. Vi 

kommer här nedan redogöra för de källor vi anser kan vara av betydelse för att försöka utreda 

frågan om vart gränsdragningen bör ske mellan avbetalningsköp och leasing.  

 

Göran Millqvist har i sin artikel “Kreditköp eller hyra” skrivit om målet som ovan 

redovisats.38 Han redogör där för omständigheterna i målet samt domstolarnas domskäl. 

Göran anser här att hovrättens dom stämmer överens med den knapphändiga praxis som då 

fanns på området och en generell slutsats som han anser kan dras av domen är att det ska 

mycket till för att ett avtal som är betecknat som ett leasingavtal ska ändras av domstol till att 

utgöra ett avbetalningsköp.39 

  

Göran fortsätter artikeln med avbetalningsköplagens utsträckning och förklarar här att syftet 

med stadgandet i 1 § 3 st. AvbL är att förhindra uppenbara kringgåenden av lagen. Det är 

däremot inte avsett för att göra gränsdragningen mellan avbetalningsköp och hyra. Det som är 

avgörande för att ett avbetalningsköp ska föreligga är enligt stadgandet i lagen att den som 

varan utlämnas till är avsedd att bli ägare. Stadgandet innebär också att om parternas avsikt 

inte varit att äganderättsövergång ska ske men avtalet har utformats så att det ger ett sådant 

intryck, faller detta avtal inte in under avbetalningsköplagens regler. En gemensam partsavsikt 

krävs därmed.40 

  

Då ett hyresavtal innehåller en köpoption eller om det senare visar sig att hyrestagaren efter 

hyrestidens slut förvärvar objektet föreligger två transaktioner, först en uthyrning och sedan 

en försäljning. Dessa omständigheter medför inte att avtalet ska ses som ett avbetalningsköp 

då det inte fanns någon ursprunglig avsikt om äganderättsövergång.41 

  

Det kan uppstå problem när partsavsikten ska fastställas, menar Göran, då bevismöjligheterna 

kan ställa till besvär. Allmänna bevisregler får antas gälla även i frågan om äganderätt vilket 

innebär att den som påstår att ett visst avtal föreligger också har bevisbördan för detta.42 

Göran har även i andra sammanhang framfört att bestämmelsen i avbetalningsköplagen inte 

medför annat än att klara fall av “förklädda köpeavtal” faller in under lagens 

tillämpningsområde.43 

  

Göran redogör kort för ett finskt samt ett norskt rättsfall och konstaterar att domstolarna är 

mycket ovilliga att tolka in en äganderättsövergång i ett avtal som inte uttryckligen ger stöd 

för detta. Han anser att detta är naturligt med tanke på vilka konsekvenser och rättsverkningar 

en sådan tolkning kan få då det kan ändra många rättsliga lägen såväl sakrättsligt som 

konkursrättsligt. Därför förvånar det inte Göran att domstolarna tar avstånd från ett sådant 

ingrepp i avtalsfriheten och partsautonomin.44 

  

                                                           
38 T 1622/92. 
39 Millqvist, Kreditköp eller hyra, s. 547. 
40 Millqvist, Kreditköp eller hyra, s. 555. 
41 Millqvist, Kreditköp eller hyra, s. 555. 
42 Millqvist, Kreditköp eller hyra, s. 555. 
43 Millqvist, Kreditköp eller hyra, s. 556. 
44 Millqvist, Kreditköp eller hyra, s. 557. 
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Göran ställer sig sedan frågan om det går att komma längre i analysen och om inte lösningar 

av de svåra fallen blir av böra-karaktär då handfast stöd inte finns i några rättskällor. Han tar 

sedan upp det senaste tillskottet i leasing-diskussionen vid denna tidpunkt, 

Leasingutredningen45, och redogör för vad som togs upp i detta slutbetänkande angående 

gränsdragningen mellan avbetalningsköp och leasing.46 Göran anser här att problemet med att 

utredningen ger den beskrivning av gällande rätt som de gör riskerar att innebära “en glidning 

i tankegången”, från att fastställa partsavsikten till att jämställa effekterna av optionsklausuler 

med partsavsikten. Det kan vara samma sak, men det behöver inte vara det. Risken är därmed 

att det blir en mekanisk tillämpning om optionsklausulen tolkas för sig och ensamt ska avgöra 

partsavsikten. En sådan förenklad tolkning är inte möjlig då det är betydligt fler faktorer som 

måste tas med i bedömningen och det är ofta svårt att förutse vilken eller vilka faktorer som 

blir avgörande för bedömningen. Detta kan kritiseras och ses som ett åsidosättande av 

rättssäkerheten men det är en nödvändighet om avtalsfriheten ska kunna upprätthållas.47 

  

Avslutningsvis anser Göran att Leasingutredningens lagförslag skulle innebära ett problem 

om rättsläget angående tillämpningen av avbetalningsköplagens regler inte är beskaffade så 

som utredningen angett, då det skulle kunna medföra en spricka mellan avbetalningsköplagen 

och den föreslagna leasinglagen. En domstol skulle kunna tvingas välja att antingen tillämpa 

den ena eller den andra lagen extensivt eller behöva konstatera att ingendera av lagarna är 

tillämpbara.48 I det senare fallet skulle domstolen istället behöva tillämpa oskrivna allmänna 

principer som kommer ur analogier och konsekvensresonemang, vilket inte är ovanligt i 

svensk civilrätt, men det var osäkerheten denna leasingutredning skulle undanröja och frågan 

är då om målet med utredningen verkligen uppnåtts?49   

  

Som nämnts tidigare är partsavsikten det väsentliga när gränsdragningen mellan 

avbetalningsköp och leasing ska göras. Förekomsten av en köpoption i ett leasingavtal är inte 

tillräckligt för att avtalet ska ses som ett avbetalningsköp, men vissa omständigheter kan tyda 

på att partsavsikten i själva verket avser ett köp. Exempel på sådana omständigheter är att 

hyresbeloppen som är avtalade är så höga att de inte endast kan utgöra ersättning för nyttjande 

av objektet. Priset som avtalats i en köpoption är också en viktig omständighet, om priset är 

lägre än objektets värde vid tiden för köpet anses det vara ett avbetalningsköp.50  

  

3.3 Nordisk rätt gällande avgränsningen mellan avbetalningsköp och 

leasing 
I dansk rätt finns lagstiftning som reglerar all typ av hyra som inte avser finansiell leasing, 

detta då lagen fastställer att det enbart går att tillämpa på de köp och hyresavtal som har ett 

egendomsförbehåll (ejendomsforbehold) dvs. att det finns en presumtion att den som hyr 

varan senare efter avtalets slut kommer äga föremålet. Den viktigaste bestämmelsen i den 

danska avtalslagen51 finns i lagens 4 § och närmare bestämt dess 14 punkt, där denna princip 

                                                           
45 SOU 1994:120. 
46 Millqvist, Kreditköp eller hyra, s. 558. 
47 Millqvist, Kreditköp eller hyra, s. 561. 
48 Millqvist, Kreditköp eller hyra, s. 561. 
49 Millqvist, Kreditköp eller hyra, s. 562. 
50 Arnesdotter, Finansiell leasing, s. 19. 
51 LBK nr 347 af 02/04/2014. 
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om egendomsförbehåll stadgas och därmed förklarar att all finansiell leasing inte faller under 

denna lags bestämmelser.  

  

Även 3 § 5 p. i den danska avtalslagen fastställer att leasingavtal där inget egendomsförbehåll 

ingår i avtalet inte skyddas enligt denna lag då leasingavtalen inte innehåller någon skyldighet 

för kunden att vid avtalets slut köpa eller på annat sätt ta över äganderätten av objektet. Lagen 

är dispositiv enligt 7 § men blir parternas villkor för långtgående eller betungande kan 

villkoren jämkas enligt 5 kap 22 § i samma lag.  

  

Lagen fastställer alltså å ena sidan att den inte gäller för finansiell leasing, men å andra sidan 

förstås det också vid genomgången av lagen vad leasing inte är, som vi ovan nämnt. Därmed 

kan liknelserna ses vara stora med den svenska rätten, då ingen speciallag reglerar 

leasingförhållandena och även hur gränsen ser ut mellan avbetalningsköp och leasing.  

  

I Norge är förhållandena ungefär desamma, ingen speciallag finns kring leasing. Precis som i 

Sverige har det därmed utvecklats till att marknaden utformar avtalen ensidigt och reglerar 

själva området. Självklart kan dessa regleringar vid prövning av domstol sedan anses vara 

ogiltiga eller inte. Till skillnad från Sverige tillsattes under 70- och 80-talet i Norge en 

kommitté med uppgiften att klarlägga vad som anses vara leasing samt utforma standardavtal 

som kan användas. Den slutliga publiceringen skedde år 1984.52 I huvudsak gäller detsamma i 

Norge precis som i de andra nordiska länderna i ett leasingförhållande, förutom att det i Norge 

finns en chans att säga upp avtalet under leasingavtalets grundperiod.53 

  

Sjur Brækhus har skrivit om vad han anser vara det som klart skiljer avbetalningsköp från 

leasing. Han menar precis som det har fastslagits i annan nordisk rätt att skillnaden innebär att 

ett leasingavtal aldrig innehåller någon rätt eller skyldighet för leasetagaren att överta objektet 

efter avtalet slut.54 

  

3.3.1 Ett praktiskt exempel från nordisk praxis 
I fallet RG 1987 s. 824 handlade frågan om gränsdragningen mellan finansiell leasing och 

avbetalningsköp. Här hade ett bolag genom finansiell leasing anskaffat sig datorutrustning. Då 

företaget gick i konkurs valde konkursboet att inte utnyttja sin inträdesrätt. Rättsfrågan gällde 

att leasingbolaget ansåg sig ha rätt till ersättning för framtida leasingavgifter från konkursboet 

då avtalet hade sagts upp i förtid.  

  

Vid bedömningen konstaterades det att i norsk rätt finns ingen rätt för ersättning för den ena 

parten om den andre gått i konkurs om konkursboet inte utnyttjat sin inträdesrätt. Frågan som 

ställdes i detta fall var om detsamma gällde vi leasing. Likheten mellan de båda 

finansieringsformerna konstaterades i domstolen och det sades att om leasingavtalet ansågs 

ligga nära avbetalningsköpet kommer en rätt att få utdelning finnas då konkursen är slutförd. 

Om det istället skulle anses ligga närmare ett hyresavtal finns ingen sådan rätt. Här ansåg 

domstolen att leasingavtalet liknade ett hyresavtal och därmed hade leasingbolaget ingen rätt 

att ses som konkursborgenärer. 

                                                           
52 Leasingkommiteen, s. 17. 
53 Leasingkommiteen, s. 4. 
54 Brækhus, Leasing – et alternativ til kjøp på avbetaling med eiendomsforbehold? s. 387. 
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4 Egen undersökning av leasingavtal  
När kunden är redo att ingå ett leasingavtal och denne får ta del av avtalet finns en del 

aspekter att beakta. Vet kunden verkligen vad avtalsvillkoren innebär för denne?  Vi har 

genom vår granskning av två leasingavtal och dess allmänna villkor valt att ta ut vissa 

avtalsvillkor som vi anser kan vara oskäliga och betungande för den svagare avtalsparten. I 

detta kapitel kommer vi redogöra för dessa villkor, förklara vad de innebär och genom detta 

klargöra vad som bör beaktas i ett vanligt leasingavtal och vilka eventuella fällor som finns. 

 

4.1 De utvalda avtalsvillkoren 
När ett leasingavtal ingås finns vissa avtalsvillkor som bör uppmärksammas lite extra innan 

avtalet skrivs under. De vanligaste avtalsvillkoren som kan vara de viktigaste att förstå gäller 

bland annat service, skötsel av objektet, avtalets upphörande, tillkommande kostnader m.m. 

Vi kommer i detta kapitel försöka klargöra för de villkor som kan vara till nackdel för en 

konsument eller näringsidkare i ett leasingförhållande.  

  

Vi har genom slumpmässigt urval granskat två avtal från olika bilfirmor, ett från Mercedes-

Benz55 samt ett från Audi och Volkswagen56, som har ett gemensamt avtal. Denna granskning 

syftar inte till att rikta någon kritik mot dessa specifika bilfirmor utan är endast till för 

upplysning då dessa avtal kan ses som standardavtal inom branschen. Allt detta för att ge en 

ökad medvetenhet hos såväl konsument som näringsidkare som har tanken på att ingå ett 

leasingavtal inom en snar framtid.  

  

4.1.1 Ändrade leasingavgifter 
I de leasingavtal vi granskat har vi sett att det förekommer villkor gällande ändring av 

leasingavgiften under avtalstiden. I dessa villkor redogörs det ofta för olika omständigheter 

som medför att leasegivaren har rätt att öka månadsavgiften för leasetagaren. I avtalet som 

utformats för leasing av Audi och Volkswagen räknas bland annat upp att ökningar av skatter, 

mervärdesskatt, avgifter samt oväntade skattepolitiska åtgärder är sådana omständigheter. I de 

fall då det med hänsyn till bland annat dessa händelser anses vara motiverat för leasegivaren 

kan denne alltså höja den totala summan för objektet och därmed månadskostnaden för 

leasing av objektet. I avtalen finns däremot inga klausuler som anger i vilka lägen som 

avgifterna istället skulle kunna sänkas igen.  

  

4.1.2 Objektets brukande, normalt slitage och övermil 
Även hur kunden ska och får nyttja objektet fastslås i avtalsvillkoren. I Audi och 

Volkswagens allmänna villkor anges dels att kunden inte får använda objektet utomlands, här 

finns dock angivet en maximal tid för hur många dagar som objektet kan brukas utomlands, 

dels är det också reglerat var i världen man får och inte får bruka objektet. För att få bruka 

objektet, i detta fall fordonet, utanför Norden och EU måste leasegivaren ge sitt samtycke till 

detta. Det är även strikt förbjudet för någon som inte är folkbokförd i Sverige att få bruka 

objektet utomlands. Händer detta står leasetagaren för eventuella skador om en olycka skulle 

inträffa. Det framgår även att ingen annan än leasetagaren får nyttja objektet “mer än 

tillfälligt”, det framgår dock inte vad som innebär ett “tillfälligt” brukande.  

                                                           
55 Se bilaga 1. 
56 Se bilaga 2. 
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Sedan redogörs även de förväntningar som leasetagaren har på sig gällande vårdandet av 

objektet. Leasetagaren ska på egen bekostnad se till att leverantörens anvisningar och 

rekommendationer följs och att objektet är i “gott, funktionsdugligt och lagenligt skick”. Det 

är därmed viktigt att kunden innan avtalets ingående får redovisat vad dessa krav innebär mer 

konkret. Det fastställs också att det inte är vilken verkstad som helst som får utföra service på 

bilen, utan endast auktoriserade bilverkstäder som är godkända av bilfirman. Detta krav är 

något som ofta framkommer i dessa typer av standardiserade leasingavtal. Enligt de flesta 

leasingavtal svarar leasegivaren för så kallat “normalt slitage”. Vad som anses vara “normalt 

slitage” anges dock inte i de allmänna villkoren. I vissa fall ingår service och en del 

reparationer som enligt avtalet sker genom “normalt bruk”. Oavsett om det ingår i 

månadskostnaden eller inte är det en faktor som påverkar denna, därför bör kunden undersöka 

vad som ingår i leasingavgiften och inte då det även påverkar restvärdet på objektet som 

leasas. Kunden bör även se till att kalkylen för månadskostnaden granskas för att undvika att 

frågetecken senare kommer upp kring hur fördelningen kommer göras och framförallt så att 

kunden inte åläggs att betala för mycket för tjänster som inte ens ingår.  

  

Miltalet är något som avtalas vid leasingavtalets ingående och som ofta inte heller går att 

ändra under leasingtiden. Överstiger mätaren det miltal som avtalats är leasetagaren skyldig 

att ersätta leasegivaren för detta. I leasingavtalet som används av Audi och Volkswagen finns 

dock ett avtalsvillkor som många andra firmor inte har i sina avtal. Detta var ett villkor till 

leasetagarens fördel i de fall då bilen har nyttjats i mindre utsträckning än vad som avtalats 

och den avtalade körsträckan inte uppnåtts. Villkoret innebär att leasetagaren har rätt att få 

kompenserat för mellanskillnaden i kontanter för de mil som inte utnyttjats under 

leasingtiden.  

  

4.1.3 Hävning av avtalet 
Enligt båda avtalen vi granskat har leasegivaren rätt att omedelbart häva avtalet samt återta 

fordonet om vissa angivna omständigheter föreligger. Om hävning av avtalet sker enligt 

Mercedes-Benz leasingavtal är leasetagaren skyldig att erlägga dels samtliga obetalda 

förfallna leasingavgifter, dels kostnaderna för återtagandet av fordonet samt dels ersätta 

leasegivaren för att avtalet hävts med leasingavgifterna för den resterande avtalstiden. I 

leasingavtalet från Audi och Volkswagen anges att leasetagaren ska ersätta leasegivaren för 

samtliga obetalda förfallna leasingavgifter samt ett skadestånd som varierar beroende på om 

det handlar om operationell leasing eller finansiell leasing. Dock ska detta skadestånd alltid 

uppgå till minst 5 625 kronor för konsumenter och 4 500 kronor för näringsidkare. 

  

4.1.4 Uppsägning av avtal i förtid 
Enligt leasingavtalet från Mercedes-Benz har leasetagaren rätt att säga upp avtalet i förtid från 

och med den tolfte leasingperioden. Vid uppsägning av avtalet har Mercedes-Benz rätt att ta 

ut en lösenavgift motsvarande avgifterna för den återstående avtalstiden samt “sedvanliga 

avgifter vid lösen av avtal.” Uppsägningen måste göras skriftligen. Leasingavtalet förlängs 

med en förlängningstid på tolv månader i taget efter grundleasingtidens slut och om 

leasetagaren eller leasegivaren vill att avtalet ska upphöra ska avtalet sägas upp senast en 

månad innan leasingperiodens slut. Om leasingavtalet upphör på grund av uppsägning i förtid 

ska leasingfordonet säljas av leasegivaren. Leasingavtalet upphör dock inte förrän den sista 

dagen i den leasingperiod som fordonet säljs och därmed är leasetagaren skyldig att erlägga 
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leasingavgifterna för hela den leasingperiod under vilken fordonet säljs. När fordonet är sålt 

ska en avräkning upprättas mellan leasegivaren och leasetagaren. Det erhållna priset vid 

försäljning ska reduceras med försäljningsomkostnader samt restvärdet vid tidpunkten för 

försäljningen. Om avtalet sagts upp med upphörande vid grundleasingtidens slut ska 

reducering istället göras med försäljningsomkostnader samt det i avtalet angivna restvärdet. 

Om ett underskott uppstår efter denna avräkning blir leasetagaren skyldig att ersätta 

leasegivaren med motsvarande belopp. Om ett överskott däremot uppstår tillfaller detta 

leasegivaren.  

  

Om leasetagaren med leasegivarens skriftliga medgivande får säga upp avtalet i förtid och 

innan leveransen av fordonet skett blir leasetagaren skyldig att till leasegivaren betala hela 

kostnaden för avvecklingen samt en särskild annullationsavgift som uppgår till 2 % av 

fordonets inköpspris. Avgiften ligger dock på minst 3 000 kronor. 

  

I Audi och Volkswagens avtalsvillkor finns mer strikta bestämmelser kring hur det går till vid 

uppsägning av avtalet i förtid. Det räknas upp i punktform, flera scenarier där leasegivaren har 

rätt att säga upp avtalet i förtid, men när det gäller leasetagarens möjligheter att göra 

detsamma är det mycket mer begränsat. Enligt villkoren har leasetagaren inte rätt att i förtid 

säga upp avtalet, då måste en överenskommelse först träffas med leasegivaren om villkoren 

för detta. Det fastslås att då avtalet upphör i förtid ska leasetagaren inte bara ersätta 

leasegivaren för samtliga betalningar som avtalats om, utan även erlägga ett skadestånd som 

uppgår till “en (1) procent av bokfört värde gånger kvarstående löptid (angivet i år).” Sedan 

återges minimibeloppet för dessa skadestånd, vilket beror på om motparten är näringsidkare 

eller konsument. Dessa belopp uppgår till 5 625 kronor, då leasetagaren är konsument, och 

enbart 4 500 kronor då leasetagaren är näringsidkare, detta belopp är alltså högre för 

konsumenter än för näringsidkare.  

  

4.1.5 Försening vid leverans, fel och brister i fordonet 
När det gäller leverans, garanti, service och andra villkor gäller köpevillkoren i avtalet mellan 

leasegivaren och leverantören. Leasetagaren ska vid leveransen undersöka fordonet och utan 

dröjsmål reklamera fel eller brister till leverantören. Leasegivaren ska även informeras om 

reklamationen, vilket ska ske omgående och skriftligt. Genom detta villkor förbinder sig 

leasetagaren att inte rikta några krav mot leasegivaren vid till exempel försenad leverans, fel 

eller brister. Leasegivaren ska utfärda en fullmakt som ger leasetagaren rätt att företräda 

leasegivaren gentemot leverantören och leasetagaren är då skyldig att på anmodan av 

leasegivaren företräda denne gentemot leverantören vid utkrävande av ansvar. 

  

Leasegivaren ansvarar enligt detta villkor inte för fordonets prestanda eller lämplighet. 

Leasetagaren har dessutom ingen rätt att hålla inne betalningen eller göra avdrag på 

leasingavgiften vid till exempel fel på fordonet. Oberoende av vållande svarar även 

leasetagaren för skada eller förlust och dessa omständigheter befriar inte leasetagaren från 

förpliktelserna i avtalet. Detta gäller även om fordonet inte kan brukas under avtalstiden på 

grund av andra hinder. 

  

4.1.6 Ändring eller tillägg i avtalet 
Avtalsvillkor i leasingavtalet från Mercedes-Benz anger att om ändringar eller tillägg ska 

göras i avtalet ska detta skriftligen godkännas av båda parter för att bli gällande. Om 
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ändringen eller tillägget är påkallat av leasetagaren har leasegivaren rätt att ta ut en 

administrativ avgift på 2 400 kronor exklusive moms. 

  

4.1.7 Köpoption 
Ett intressant villkor som finns under avsnittet om avtalets upphörande i leasingavtalet från 

Audi och Volkswagen innehåller en möjlighet för leasetagaren att erlägga restvärdet på bilen 

vid avtalets upphörande till leasegivaren och på så sätt förvärva äganderätten till bilen. 

Alternativt skall bilen lämnas tillbaka till leasegivaren på angiven plats. Även här finns dock 

möjlighet för leasetagaren att få tillbaka ett belopp som motsvarar eventuell överstigande del 

mellan restvärde samt köpeskilling av det objekt som avses. I motsvarande fall är det dock 

upp till leasetagaren att till leasegivaren betala mellanskillnaden mellan de samma faktorerna. 

Dessutom tillkommer “en avgift” som inte vidare preciseras i avtalet. 
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5 Vilka vanligt förekommande avtalsvillkor i ett 

leasingavtal kan anses vara betungande eller oskäliga? 
I detta kapitel kommer vi att utgå från de avtalsvillkor vi valt att lyfta fram under vår 

granskning av leasingavtalen och här undersöka vad som anges i såväl förarbeten, praxis och 

doktrin angående dessa avtalsvillkor. 

  

5.1 Vad anges i förarbeten om avtalsvillkoren i leasingavtal? 
I slutbetänkandet57 angavs att de avtalsvillkor som användes vid vanligt förekommande 

leasingförhållanden kunde anses som oskäliga i konsumentförhållanden och olika villkor som 

kan ses som problematiska togs här upp. Angående ändring av leasingavgiften anges att 

leasegivarna ofta har rätt att ändra leasingavgiften om vissa omständigheter inträffar. Det 

finns vissa angivna ändringsgrunder som kan delas in i tre grupper. Den första gruppen består 

av ändringar hänförliga till leveransavtalet, till den andra gruppen kan hänföras ändringar på 

grund av lagstiftning, kreditpolitiska beslut och andra myndighetsbeslut och den tredje 

gruppen består av ändringar på grund av ränteändringar.58 Leasegivarna har därmed en 

rättighet att höja leasingavgiften om någon av dessa omständigheter inträffar, men har sällan 

någon skyldighet att sänka avgiften igen. 

  

Den som bär risken för det leasade objektet är leasetagaren och denne svarar även för skada 

eller förlust, oberoende av vållande. Detta innebär att om objektet blir obrukbart befrias inte 

leasetagaren från förpliktelserna enligt avtalet. Leasegivaren tecknar även försäkringar, som 

anses nödvändiga, på leasetagarens bekostnad och i vissa fall har leasetagaren en skyldighet 

att teckna försäkringar som anses behövas. Gällande leasing av fordon har leasetagaren en 

skyldighet att teckna och upprätthålla en trafikförsäkring.59 Enligt de flesta standardavtal som 

används inom leasing svarar leasetagaren även för produktskador och enligt en sådan klausul 

ska leasingbolaget hållas helt skadelöst. Leasegivaren friskriver sig även ofta från ansvar om 

hinder uppstår i nyttjandet på grund av föreskrifter eller myndighetsbeslut.60 

  

Leasegivaren friskriver sig även från självständigt ansvar för dröjsmål, fel och objektets 

olämplighet, men leasetagaren kan göra gällande påföljder i enlighet med avtalet mellan 

leasegivaren och leverantören. Då leasetagaren inte har något avtalsförhållande med 

leverantören krävs särskilda avtalslösningar så att det är möjligt för leasetagaren att göra 

gällande dessa påföljder och rikta dessa krav mot leverantören. I ett fåtal leasingvillkor har 

leasetagaren en långtgående rättighet då leverantörens förpliktelser generellt gäller även till 

leasetagarens förmån, men de allra flesta avtalen ger inte denna generella lösning. 

Leasegivaren är i dessa avtal istället tvungen att ge leasetagaren fullmakt att företräda 

leasegivaren gentemot leverantören.61 I denna situation är då leasetagaren oftast skyldig att på 

uppmaning av leasegivaren företräda denne gentemot leverantören. Dessutom ska 

leasetagaren bära alla kostnader i samband med att påföljder görs gällande.62 

                                                           
57 SOU 1994:120. 
58 SOU 1994:120, s. 68. 
59 SOU 1994:120, s. 70-71. 
60 SOU 1994:120, s. 71-72. 
61 SOU 1994:120, s. 72. 
62 SOU 1994:120, s. 73. 



23 
 
 

 

  

Leasingavtalen ger leasegivaren rätt att omedelbart häva avtalet, återta objektet, kräva in 

obetalda förfallna avgifter samt kräva skadestånd vid leasetagarens avtalsbrott.63 I vilken 

utsträckning leasegivaren har rätt att häva avtalet och kräva skadestånd redan vid 

leasetagarens oansenliga försummelser varierar mycket från avtal till avtal. I 

hävningsgrunderna i de flesta avtal saknas krav på att avtalsbrottet ska vara väsentligt och 

efter hävning betingar sig leasegivarna även rätt till skadestånd.64 Leasetagaren får enligt 

leasingavtalet inte överlåta sina rättigheter eller skyldigheter, medan leasegivaren däremot 

förbehåller sig rätten att förfoga över dennes samtliga rättigheter.65 

  

Enligt avtalen ska hyran vanligtvis erläggas i förskott eller periodvis. Om hyresmannen 

underlåter att betala i tid och dröjsmålet är väsentligt riskerar denne hävning. Särskilda 

skyddsregler som förekommer i 12 kap. Jordabalken (JB) gäller inte här. När frågan bedöms 

om dröjsmålet är väsentligt har det betydelse om dröjsmålet kan anses som en 

engångsföreteelse eller om det kan upprepas. Villkor som innebär att uthyraren har rätt att 

säga upp avtalet vid varje dröjsmål borde kunna jämkas med hjälp av 36 § AvtL. Om 

uthyraren häver avtalet har denne rätt till skadestånd för förlusten som uppkommer genom 

avtalets upphörande då objektet kanske står outhyrd. Regleringen i standardavtal har i stort 

sett samma utformning.66 

   

5.2 Hur ser domstolen på avtalsvillkoren? 
Ett rättsfall som visar på svårigheten att tolka avtalsvillkor vid en tvist är NJA 1923 s. 4. I 

fallet hyrdes ett fartyg ut till Kronan. Fartyget hyrdes ut med en förväntan att det skulle 

användas i isränna, under avtalstiden drog fartyget på sig skador som orsakades av 

isforcering. Kronan ansåg att denna typ av skada skulle ersättas av hyresbolaget då de ansåg 

att avtalets villkor täckte denna typ av skada och att det var känt redan vid avtalets ingående 

att fartyget skulle användas i svår is. Regeringsrätten samt hovrätten höll med Kronan i 

dennes motivering och ogillade uthyrarens yrkande på ersättning av reparationskostnader. 

Högsta Domstolen (HD) däremot dömde annorlunda då de istället ansåg att skadorna var så 

pass omfattande och svåra att de inte kunde accepteras. HD gjorde helt enkelt en snävare 

tillämpning eller tolkning av avtalsvillkoren och lade vikt på vilka förhållanden fartyget skulle 

vara godkänt att användas i, vilket ledde till att skadorna ansågs falla utanför det avtalade 

bruksområdet.   

  

Ytterligare ett fall som har med hyrestagarens ansvar att göra är NJA 1970 C769, här hade ett 

uthyrt objekt blivit skadat genom att hyrestagarens anställda hade använt maskinen. Inga 

dokument som tydliggjorde hur maskinen skulle användas eller liknande hade getts ut av 

uthyraren och fanns därav inte heller hos hyrestagaren och därmed antog de anställda, med all 

rätt, att deras användning av maskinen utgjorde vad som var normalt bruk av maskinen. Det 

ansågs alltså inte i detta fall föreligga nog skäl för att ansvar skulle åläggas hyrestagaren.  

  

                                                           
63 SOU 1994:120, s. 73. 
64 SOU 1994:120, s. 74-75. 
65 SOU 1994:120, s. 76. 
66 Ds 2010:24, s. 34. 
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5.3 Doktrin som behandlar frågan 
Efter det att leasetagaren ingått leasingavtalet med leasegivaren och brukar objektet kan 

avtalet mellan parterna ses som ett nyttjanderättsavtal. Under avtalets löptid brukar 

leasetagaren objektet och betalar under denna period de löpande leasingavgifterna. 

Konstruktionen av leasingkonceptet är att leasetagaren ska få så mycket “eget ansvar” för 

objektet som möjligt som om han själv ägde objektet som leasas. Detta syfte kan dock inte 

dras så långt att leasingbolagets säkerhetsintresse för objektet åsidosätts helt, därför finns i 

leasingavtal villkor som ålägger leasetagaren att hålla objektet i “gott och arbetsdugligt 

skick.”67  Frågan som vi ställer oss är hur långtgående dessa avtalsvillkor egentligen är i 

praktiken, då det samtidigt i samma avtal kan anges att bolaget säger ifrån sig det mesta av 

ansvaret gällande objektet, vilket istället läggs över på konsumenten.  

  

Under avtalstidens gång är det självklart att objektet som leasas används mer eller mindre och 

detta leder till en förslitning vilket medför en värdeminskning, visserligen helt naturlig och 

beroende på objektets typ och typen av användandet. Ofta räknas normalt slitage med i 

beräkningsunderlaget som ligger till grund för hyran. Som förstås kan det i och med denna typ 

av avtalsvillkor bli av intresse att avgöra vad som anses vara normalt slitage då leasetagaren 

kan bli personligt ansvarig för de förslitningar som hamnar utanför det som anses vara av 

normalgraden.68 

  

Vad som brukar tas i beaktning när detta ska avgöras är främst avtalet i sig och under vilka 

villkor avtalet ingåtts. Hur mycket objektet ska användas under leasingtiden är vanligt att 

reglera redan vid avtalets ingående, även var användningen ska ske och till och med i vilka 

väderlekar objektet ska brukas kan regleras i avtalsvillkoren.69  Det är inte svårt att tänka sig 

att en leasetagare som exempelvis leasar en bil under en treårsperiod kan få ändrade 

livsförhållanden som leder till att körbehoven blir större än planerat eller att bilen behöver 

användas på andra villkor än vad som strikt reglerats i avtalet. Detta är ett problem som även 

tagits upp i Konsumentverkets granskning där de även kom fram till att dessa typer av villkor 

ofta inte ens går att ändra under avtalets gång. Dessa typer av avtalsvillkor kan med andra ord 

innebära en stor nackdel för konsumenten som i värsta fall kan bli av med bilen samt bli 

skadestånds- eller ersättningsskyldig mot företaget om användandet går utanför avtalets 

villkor.  

  

Typiska avtalsvillkor som reglerar leasetagarens ansvar för objektets skick består oftast av ett 

flertal mycket tydliga och utförliga klausuler som reglerar vad som förväntas av leasetagaren. 

Millqvist tar upp ett exempel där villkoret fastställer att leasetagaren ska “väl vårda 

leasingobjektet” och “på egen bekostnad svara för erforderligt underhåll och behövliga 

reparationer så att leasingobjektet är i gott och arbetsdugligt skick.” “För underhåll och 

reparationer ska hyresmannen om uthyraren så påfordrar under leasingperioden teckna 

underhållsavtal med leverantören eller annan.” Utöver detta åligger det leasetagaren att se till 

att objektet som leasas “uppfyller av myndighet eller författning uppställda krav i vad avser 

utrustning, skyddsanordningar, försäkringar etc.” Det som framgår av dessa villkor är att 

leasingföretaget helt och hållet friskrivs från allt ansvar.70 Ännu ett vanligt villkor är att 

                                                           
67 Millqvist, Finansiell leasing, s. 175. 
68 Millqvist, Finansiell leasing, s. 178. 
69 Millqvist, Finansiell leasing, s. 178. 
70 Millqvist, Finansiell leasing, s. 198. 
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leasingbolaget ska få fri tillgång till det utrymme som används i syfte att förvara 

leasingobjektet för att när som helst kunna utföra spontana besiktningar av objektet för att 

kontrollera att leasetagarens skyldigheter följs.71  

  

Det är inte bara de avtalsvillkor som vi nu exemplifierat som innebär en ökad risk och ett stort 

ansvar för kunden som ingår ett leasingavtal. År 2015 gjordes av Konsumentverket en 

undersökning om just detta och vi kommer nedan redogöra för vad som togs upp i denna 

undersökning. 

  

Konsumentverket uppmärksammade att allt fler privatpersoner väljer att leasa sina bilar och 

då privatleasing inte omfattas av varken konsumentköplagen (1990:932), 

konsumenttjänstlagen (1985:716) eller konsumentkreditlagen (2010:1846) är konsumenten 

inte skyddad av någon lagstiftning i ett leasingförhållande. Konsumentverket valde därför att 

år 2015 inleda en granskning av leasingavtal som används i konsumentförhållanden. Syftet 

med denna granskning var att undersöka hur leasingavtal reglerar olika situationer och fokus 

ligger på situationer som kan få stora konsekvenser för en konsument. Konsumentverkets 

förhoppning med denna promemoria var att marknaden uppmärksammar resultatet av 

granskningen och därmed ändrar och förbättrar avtalsvillkoren i konsumentförhållanden, samt 

att denna granskning leder till ökad kunskap för konsumenter.72 

  

Konsumentverket har i sin granskning inhämtat leasingavtal från sex olika bilfirmor och 

undersökt samtliga avtalsvillkor. Huruvida avtalsvillkoren är att anse som oskäliga eller inte 

fastslås inte i denna promemoria då en sådan bedömning inte går att göra vid en översiktlig 

granskning som denna.73 

  

Konsumentverket redogör för de avtalsvillkor som kan medföra betydande konsekvenser för 

en konsument och promemorian inleds med leasegivarens rätt att ensidigt ändra 

leasingavgiften. Samtliga leasingavtal som granskades gav leasegivaren ensidig rätt att ändra 

leasingavgiften under avtalstiden. Generellt anges i dessa avtal att leasegivaren får ändra 

avgiften om dennes kostnader ökar på grund av kreditpolitiska beslut, ökade 

upplåningskostnader eller andra ökade kostnader. De flesta leasingavtalen ger därmed 

leasegivaren rätt att höja avgiften vid ökade kostnader, men åläggs aldrig någon skyldighet att 

sänka avgiften igen om leasegivarens kostnader skulle bli lägre.74 

  

Dessa avtalsvillkor kan jämföras med reglerna i konsumentkreditlagen om ändring av ränta då 

ett leasingavtal i denna del är närmast identiskt med ett kreditavtal. Däremot finns en 

skyldighet för kreditgivaren stadgat i lagen som innebär att en tillämpning av ett avtalsvillkor 

om ränteändring måste ske på samma sätt till konsumentens fördel som till dennes nackdel. 

Denna skyldighet innebär en balans mellan konsumenten och kreditgivaren, en balans som 

inte finns i ett avtalsförhållande gällande leasing.75 

  

                                                           
71 Millqvist, Finansiell leasing, s. 197. 
72 Ekelöf, Fröcklin, Granskning avtalsvillkor privatleasing, s. 1. 
73 Ekelöf, Fröcklin, Granskning avtalsvillkor privatleasing, s. 2. 
74 Ekelöf, Fröcklin, Granskning avtalsvillkor privatleasing, s. 3. 
75 Ekelöf, Fröcklin, Granskning avtalsvillkor privatleasing, s. 4. 
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Enligt trafikskadelagen ska en bil trafikförsäkras och det är bilägaren som ska se till att 

försäkringen fullgörs, men vid ett leasingförhållande går försäkringsplikten över på 

leasetagaren.76 I de granskade avtalen framgår att leasetagaren är skyldig att hålla bilen 

försäkrad under hela avtalsperioden och generellt räcker det inte att ha en trafikförsäkring. 

Leasingavtalen ställer ett krav på att bilen ska vara helförsäkrad och det är konsumenten som 

ska stå för kostnaden.77 

  

Konsumenten ska enligt leasingavtalen undersöka bilen vid leverans och omgående eller utan 

dröjsmål reklamera eventuella fel till leverantören. Om ingen reklamation sker inom 

tidsfristen ska bilen anses vara i avtalsenligt skick. Dessa avtalsvillkor skiljer sig avsevärt från 

konsumentköplagens regler och möjligheten att reklamera fel är väsentligt sämre i ett 

leasingförhållande.78 

  

Vid privatleasing är konsumenten normalt hänvisad till leverantören för att utkräva ansvar då 

de flesta avtal anger att leasegivaren inte har något ansvar vad gäller dröjsmål eller fel på 

bilen. Konsumenten förbinder sig därmed att inte rikta krav mot leasegivaren. Leasegivaren 

överlåter därmed normalt sin rätt gentemot leverantören till konsumenten.79 Konsumentverket 

ser att det kan finnas praktiska fördelar med att kunna vända sig till leverantören för 

avhjälpande av fel, men konsumenten ska även ha rätt att vända sig till leasegivaren då denne 

är konsumentens avtalspart och bör då inte kunna friskriva sig från ansvar. Det finns även 

risker med att konsumenten uteslutande är hänvisad till leverantören då konsumenten i de 

fallen tar över leasegivarens rättigheter gentemot leverantören. Det blir därmed svårt för 

konsumenten att kunna överblicka vilka rättigheter denne har gentemot leverantören enligt 

avtalet. Konsumenten riskerar även att hamna i en underlägsen ställning när denne ska utöva 

leasegivarens rättigheter gentemot leverantören.80 

  

Leasingavtalen anger att konsumenten kan göra gällande dröjsmål eller fel enligt avtalet 

mellan leasegivaren och leverantören, men vilka påföljder som får göras gällande anges inte 

närmare. Dock anges i flertalet leasingavtal att konsumenten inte har rätt att hålla inne 

betalning eller få nedsatt leasingavgift vid fel på bilen. Det anges även att konsumenten endast 

har rätt att häva ett avtal på grund av dröjsmål eller fel om leasegivaren har denna rätt enligt 

avtalet med leverantören. De granskade leasingavtalen var överlag väldigt otydliga med vilka 

påföljder konsumenten har rätt att göra gällande.81 Då konsumenten enligt avtalen är hänvisad 

till leverantören riskerar konsumenten att få sämre rättigheter då avtalet mellan leasegivaren 

och leverantören är ett avtal mellan näringsidkare som inte behöver följa 

konsumentköplagen.82 

  

Ett flertal leasingavtal anger att konsumenten inte har rätt att hålla inne betalning eller få 

nedsatt leasingavgift vid fel på bilen, detta anser Konsumentverket vara särskilt 

anmärkningsvärt då konsumenten har denna rätt enligt både konsumentköplagen samt 

konsumenttjänstlagen. Detta är för konsumenten ett viktigt påtryckningsmedel och denna rätt 

                                                           
76 Ekelöf, Fröcklin, Granskning avtalsvillkor privatleasing, s. 4. 
77 Ekelöf, Fröcklin, Granskning avtalsvillkor privatleasing, s. 5. 
78 Ekelöf, Fröcklin, Granskning avtalsvillkor privatleasing, s. 6. 
79 Ekelöf, Fröcklin, Granskning avtalsvillkor privatleasing, s. 6. 
80 Ekelöf, Fröcklin, Granskning avtalsvillkor privatleasing, s. 7. 
81 Ekelöf, Fröcklin, Granskning avtalsvillkor privatleasing, s. 7. 
82 Ekelöf, Fröcklin, Granskning avtalsvillkor privatleasing, s. 7-8. 
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är inte mindre viktigt i ett leasingförhållande. Detta villkor innebär även att konsumenten inte 

har rätt att få något prisavdrag vid fel på bilen och i en situation där bilen inte går att nyttja på 

grund av fel är inte endast avhjälpande av felet tillräckligt. Det är därmed orimligt, enligt 

Konsumentverket, att konsumenten inte ska ha rätt att få nedsatt avgift när leasegivaren inte 

tillhandahåller den tjänst konsumenten betalar för.83 

  

Konsumenten får enligt leasingavtalen inte ensidigt avbeställa avtalet innan bilen levererats 

utan får endast ske med leasegivarens samtycke. En avbeställning medför normalt för 

konsumenten en skyldighet att erlägga hela kostnaden för avvecklingen samt en 

avbeställningsavgift på lägst 3 000 kronor. Ett leasingavtal är därmed dyrare att ta sig ur vid 

avbeställning än ett vanligt bilköp. Att konsumenten enligt avtalen inte har ensidig rätt att 

avbeställa innebär därmed att leasegivaren styr över konsumentens rätt att kunna ta sig ur 

leasingavtalet.84 

  

Enligt leasingavtalen har konsumenten generellt sett heller ingen rätt att säga upp avtalet i 

förtid. En uppsägning får endast ske om leasegivaren samtycker till det.85 Enligt 

konsumentkreditlagen har konsumenten vid ett kreditköp alltid möjlighet att säga upp avtalet i 

förtid. Leasingavtalen innebär däremot att konsumenten är fast i avtalet utan möjlighet att 

ensidigt kunna frigöra sig. I de fall en uppsägning tillåts av leasegivaren tillkommer normalt 

kostnader för detta. Konsumentverket anser att dessa villkor sätter konsumenten i en svår 

ekonomisk sits. Då konsumenten inte ensidigt kan frångå avtalet har denne ingen möjlighet att 

kunna sänka sina kostnader vad gäller leasingen om något oförutsett skulle inträffa.86 

  

Leasegivaren har enligt leasingavtalen rätt att häva avtalet på ett flertal grunder och jämfört 

med ett kreditavtal är det betydligt lättare för en leasegivare att säga upp ett avtal i förtid.87 

Konsumentverket anser att jämfört med konsumentkreditlagens regler i en sådan situation 

medför leasingavtalens villkor en tydlig obalans mellan konsumenten och leasegivaren. Med 

anledning av denna obalans kan konsumenten komma att sättas i en svår sits då 

konsekvenserna av ett i förtid uppsagt leasingavtal kan få såväl praktiska som ekonomiska 

verkningar.88 Om leasingavtalet hävs eller sägs upp i förtid ska bilen återlämnas. Därutöver 

tillkommer alltid en betalningsskyldighet för konsumenten och det kan vara väldigt svårt att 

utifrån avtalsvillkoren kunna förutse hur stor kostnaden kan komma att bli. Enligt 

konsumentkreditlagen har kreditgivaren inte någon rätt att ta ut någon avgift eller ersättning 

då en konsument förtidslöser ett lån.89  

  

Dessa avtalsvillkor är svårtolkade och enligt Konsumentverket är det svårt att tolka och förstå 

villkoren och dess ekonomiska konsekvenser. Då det kan handla om stora belopp vid ett 

leasingförhållande är förutsebarheten väsentlig och villkoren måste vara klara och tydliga.90 

  

                                                           
83 Ekelöf, Fröcklin, Granskning avtalsvillkor privatleasing, s. 8. 
84 Ekelöf, Fröcklin, Granskning avtalsvillkor privatleasing, s. 9. 
85 Ekelöf, Fröcklin, Granskning avtalsvillkor privatleasing, s. 9. 
86 Ekelöf, Fröcklin, Granskning avtalsvillkor privatleasing, s. 10. 
87 Ekelöf, Fröcklin, Granskning avtalsvillkor privatleasing, s. 10. 
88 Ekelöf, Fröcklin, Granskning avtalsvillkor privatleasing, s. 11. 
89 Ekelöf, Fröcklin, Granskning avtalsvillkor privatleasing, s. 11. 
90 Ekelöf, Fröcklin, Granskning avtalsvillkor privatleasing, s. 12. 
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När avtalstiden är slut och bilen ska lämnas tillbaka är konsumenten skyldig att betala för s.k. 

övermil om den avtalade körsträckan har överskridits. Enligt leasingavtalen har konsumenten 

sällan rätt att höja den avtalade körsträckan under avtalsperioden. Konsumentverket anser här 

att konsumenten bör ha rätt att inom rimliga nivåer ändra körsträckan då det kan vara svårt att 

förutse sina körbehov för hela avtalstiden. Att inte ha denna rättighet innebär en 

inlåsningseffekt, speciellt på grund av att konsumenten oftast inte har rätt att säga upp avtalet 

i förtid.91 Om körbehoven skulle ändras, till exempel på grund av en livshändelse, skulle detta 

kunna innebära att konsumenten inte kan använda bilen men ändå vara bunden ekonomiskt till 

leasingavtalet under resterande avtalstid.92 

  

Leasingavtalen anger att bilen ska lämnas tillbaka i normalt skick med hänsyn till normalt 

slitage och det anges även att konsumenten är skyldig att betala ersättning för onormalt 

slitage. Det framgår dock inte av avtalen vad som är normalt skick eller normalt slitage. Vissa 

leasegivare har ganska utförliga riktlinjer som ska lämnas till konsumenten, däremot finns 

dock ofta en bilaga där dessa riktlinjer återfinns och som även ger leasegivaren rätt att ändra 

och uppdatera dessa riktlinjer och någon tydlig hänvisning till denna bilaga förekommer oftast 

inte. Det är därmed svårt för konsumenten att förhålla sig till dessa riktlinjer. Generellt har 

konsumenten inte heller rätt att få leasegivarens bedömning av bilens skick prövad av en 

objektiv part utan det är leasegivarens ensidiga bedömning som avgör, vilket kan resultera i 

stora kostnader för konsumenten.93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
91 Ekelöf, Fröcklin, Granskning avtalsvillkor privatleasing, s. 12. 
92 Ekelöf, Fröcklin, Granskning avtalsvillkor privatleasing, s. 13. 
93 Ekelöf, Fröcklin, Granskning avtalsvillkor privatleasing, s. 13. 
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6 Vad krävs för att 36 § AvtL ska kunna tillämpas på 

leasingavtalets villkor med framgång? 
Vi kommer även i detta kapitel utgå från de utvalda avtalsvillkoren för att här undersöka vilka 

möjligheter som finns samt vad som krävs för att 36 § AvtL med framgång kan tillämpas på 

dessa avtalsvillkor. Det är dock svårt för oss att kunna göra en oskälighetsbedömning av dessa 

villkor utifrån 36 § AvtL då avtalet som helhet alltid måste tas i beaktande. Därför kommer 

vår utgångspunkt under denna frågeställning bli mer generell gällande redogörelsen av hur 

paragrafen tillämpas och hur oskälighetsbedömningen görs. Vi undersöker detta då 36 § AvtL 

är det enda skydd en konsument har då inga andra lagar finns att tillämpa och vi vill därmed 

se om denna paragraf är ett tillräckligt skydd. 

  

6.1 36 § AvtL och dess lydelse  
Om det ses till de allmänna kontrakts- och avtalsrättsliga frågorna råder avtalsfrihet som 

innebär att de flesta avtalsvillkor i ett leasingavtal i huvudsak är både bindande och gällande 

mellan avtalsparterna. Däremot finns möjlighet till jämkning av ett avtalsvillkor eller 

ogiltigförklaring med stöd av 36 § AvtL. Avtalslagens 36 §, som är en generalklausul, har 

som funktion att avtalsvillkor som anses som oskäliga med hänsyn till avtalets innehåll, 

antingen jämkas eller lämnas utan avseende. Avtalslagens 36 § lyder som följer:  

  

“Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till 

avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och 

omständigheterna i övrigt. Har villkoret sådan betydelse för avtalet att det icke skäligen kan 

krävas att detta i övrigt skall gälla med oförändrat innehåll, får avtalet jämkas även i annat 

hänseende eller i sin helhet lämnas utan avseende. 

Vid prövning enligt första stycket skall särskild hänsyn tagas till behovet av skydd för 

den som i egenskap av konsument eller eljest intager en underlägsen ställning i 

avtalsförhållandet. 

Första och andra styckena äga motsvarande tillämpning i fråga om villkor vid annan 

rättshandling än avtal. 

I fråga om jämkning av vissa avtalsvillkor i konsumentförhållanden gäller dessutom 11 

§ lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Lag (1994:1513).” 

 

I detta kapitel berörs konsumentens möjligheter till jämkning av avtalsvillkor som kan ses 

som betungande eller alltför långtgående i leasingförhållandet. Praxis är knapphändig 

gällande dessa möjligheter för en konsument, men då det finns praxis som visar på vissa 

oskäliga villkor i förhållanden mellan två i stort sett jämställda näringsidkare anser vi, på 

grund av konsumentens underlägsenhet, att dessa rättsfall kan tillämpas genom analogi på vår 

fråga. 

 

6.2 Kan förarbeten ge någon vägledning i frågan? 
Enligt praxis samt propositionen till avtalslagen ska särskild hänsyn tas till helheten av avtalet 

vid en oskälighetsprövning som sker vid tillämpningen av 36 § AvtL, omständigheterna i det 

https://lagen.nu/1915:218#P36S1
https://lagen.nu/1915:218#P36S2
https://lagen.nu/1994:1512#P11
https://lagen.nu/1994:1512#P11
https://lagen.nu/1994:1512
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specifika fallet ska även de väga tungt vid bedömningen. Även om det i praktiken inte verkar 

som att användningen av 36 § AvtL allt för ofta verkar leda till jämkning av avtalsvillkoren på 

dessa grunder kan villkor i vissa fall stämplas som oskäliga i sig, dvs. att villkoret inte 

kommer accepteras.94 

  

Det kan tänkas att det verkar uppenbart att speciellt missgynnande villkor skulle vara de som i 

rätten blir jämkade, men så är inte alltid fallet. I vissa fall där avtal innehåller uppenbara 

missgynnande villkor kan dessa ändå anses godtagbara på grund av att det anses finnas andra 

omständigheter i förhållandet som anses uppväga detta missgynnande villkor. Därmed anser 

rätten att detta ska räknas som en slags kompensation. I SOU:n från år 1994 ges exempel på 

villkor som på grund av sin karaktär skulle kunna underkännas, detta exempel innebär ett typ 

av villkor som skulle resultera i en ensidig beslutanderätt att göra vissa prishöjningar under en 

avtalstid.95 Denna typ av villkor kan ofta ses i olika leasingavtal på dagens leasingmarknad, 

speciellt när det gäller avtal mellan leasegivare och konsumenter. Skälen för jämkning i dessa 

typer av avtal skulle kunna vara motiverade om detta avtalsvillkor utarbetats av en överlägsen 

part, vilket leasegivaren är i detta fall.96 

  

Konsumenter kan i leasingförhållanden ganska självklart ses som den svagare parten, detta 

leder till ett behov av att skydda dem mot särskilt stränga villkor som kan återfinnas i 

leasingavtalen. Detta missförhållande har lett till att problemet försöker lösas med hjälp av 

bland annat analogier från andra rättsområden och lagstiftningar. Även om det är omöjligt att 

komma åt alla stränga villkor genom att åberopa 36 § AvtL bör man inte se bortom det faktum 

att de avtalsrättsliga principerna eller andra rättsområdens lagstiftningar kan stoppa 

leasegivaren från att använda sig av standardvillkor som i praktiken blir allt för ofördelaktiga 

för leasetagaren.97 

  

Frågan som vi ställt oss belyses även i en proposition från 1970-talet.98 Här anför författaren 

att näringsidkare bör vara bundna av sin egna praxis, dvs. vad leasingföretaget i dessa fall 

brukar använda sig av för avtalsvillkor vid en leasingaffär. Om leasingföretaget skulle 

underlåta att tillämpa denna praxis och istället tillämpa strängare avtalsvillkor, borde 

jämkning vara ett alternativ. Det anförs vidare att det är omständigheterna i det särskilda fallet 

som avgör om det kan anses vara godtagbart att en leasegivare går ifrån sin praxis i vissa fall. 

Det relevanta stycket vi hämtat från propositionen avslutas med påpekandet att de skäl som 

talar för att jämkning skulle ske i det fall vi nämnt, då leasegivaren avviker från sin praxis, 

särskilt gör sig gällande då denne tillämpar en mer strikt tillämpning av villkor mot en part 

denne tidigare haft en mer generös praxis gentemot.99 

  

Oavsett vilken analogi som åberopas, medför inte detta att dessa dispositiva regler står över 

vad som uttryckligen avtalats om i leasingavtalet mellan parterna. Dessa villkor kan enbart 

förbigås genom jämkningen som vi diskuterat i detta avsnitt enligt 36 § AvtL.100 Det finns 

                                                           
94 SOU 1994:120, s. 122. 
95 SOU 1994:120, s. 123. 
96 SOU 1994:120, s. 123. 
97 Ds 2010:24, s. 26. 
98 Prop. 1975/76:81. 
99 Prop. 1975/76:81, s. 120. 
100 Ds 2010:24, s. 25. 
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helt enkelt ingen tydlig reglering alls som konsumenten eller den svagare parten i förhållandet 

har att luta sig tillbaka på, därför bidrar hela problemet till en oklarhet samt rättsosäkerhet.   

  

6.3 Vad tar domstolen fasta på vid sin tillämpning av 36 § AvtL? 
I NJA 1988 s. 230 togs en tvist upp gällande huruvida friskrivningsklausuler i ett leasingavtal 

kunde anses som oskäliga enligt 36 § AvtL. I detta fall rörde det sig om finansiell leasing, 

dvs. tre parter, leverantör, uthyrare och kund. Under avtalstiden tog leasingbolaget över 

uthyrarens rättigheter och därmed togs även äganderätten till objektet över. I tingsrätten 

yrkade leasingbolaget på att kunden skulle erlägga kapitalbeloppet som avsåg förfallen hyra 

under oktober -81 till september -82 enligt avtalet som ingåtts mellan dessa. Kunden bestred 

yrkandet och menade att kunden hävt leasingavtalet under åberopande av invändning mot 

leasingbolagets prestation. Kunden blev i tingsrätten förpliktad att erlägga förfallna avgifter 

för perioden oktober -81 till och med mars -82. 

  

Kunden ansökte sedan om återvinning och anförde att utrustningen inte hade varit i det skick 

som det avtalats om, dessa brister påtalades men hade inte avhjälpts, därav hävde kunden 

avtalet. Detta bestreds av leasingbolaget som i sitt ställe anförde att bolaget i avtalet friskrivit 

sig från ansvar för sådana fel i utrustning som problemet avsåg samt att bolaget överlåtit på 

leasetagaren, här kunden, att gentemot leverantören istället utföra den rätt som denne ansåg 

sig ha mot bolaget. Vidare utvecklade kunden sin talan med att anföra att villkoren i deras 

avtal var oskäliga enligt 36 § AvtL. Kunden påstod att denne som leasetagare skulle ha svårt 

att ses som rätt part från leverantörens synpunkt att försöka styrka sin talerätt. Vad som 

anförts bestreds av leasingbolaget som menade att friskrivningsklausulerna i avtalet skulle ses 

som en helhet och att de kombinerats med att leasegivarens rättigheter överlåtits på kunden. 

Leasingbolaget ansåg därför inte att avtalsvillkoren skulle anses vara oskäliga. 

  

I tingsrätten anfördes i domskälet att kunden ägde rätt att mot leverantören åberopa fel i 

objektet som avsågs, härav lämnades det kunden anförde utan avseende. Tingsrätten anförde 

också att villkoren i leasingavtalen om överlåtelse av denna rätt inte kunde ses som oskäliga 

enligt 36 § AvtL, inte heller friskrivningsklausulerna var oskäliga i detta hänseende. I och 

med detta uttalande från tingsrätten var villkoren gällande mellan parterna. Kunden 

överklagade domen till Svea Hovrätt, detta utan framgång. Istället söktes revision i Högsta 

Domstolen (HD) där detta mål avgjordes efter huvudförhandling.  

  

HD anförde att leasingavtalet skulle bedömas som ett vanligt avtal om leasing. Vidare 

anfördes att vid tolkning av avtalets ordalydelse kunde det tyckas innefatta en osäker rätt för 

kunden i förhållandet mot leverantören. Det verkade oklart hur långt kundens rätt kunde anses 

sträcka sig samt vilka möjligheter denne skulle ha gentemot sin motpart när det kom till att 

föra talan mot denne, enligt överlåtelseklausulen kunde detta först fastställas vid eventuell 

tvist mellan parterna. Efter en samlad bedömning fastställde HD att leasingavtalet skulle anses 

ingåtts mellan två jämbördiga avtalsparter samt att villkoren inte kunde anses vara oskäliga 

enligt 36 § AvtL. HD fastställde därmed hovrättens beslut.  

  

I fallet ”Bergman & Beving”101 gällde frågan huruvida en friskrivningsklausul med stöd av 8 

§ Lag (1936:81) om skuldebrev (numera upphävd) kunde lämnas utan vidare hänsyn. 

                                                           
101 NJA 1979 s. 483. 
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Bergman åtog sig i ett avtal att sälja anordningar avsedda för bensinpumpar till ett bolag vid 

namn Eklunda. Mellan avtalsparterna upprättades ett avtal som bestod av standardvillkor där 

en garanti utlovades. I denna garanti hade dock säljaren friskrivit sig från bland annat att utge 

ersättning av personskador, utebliven vinst, annan indirekt skada eller förlust genom en 

friskrivningsklausul.  

  

HD:s dom tog fäste i 36 § AvtL och utredde om det fanns en part i avtalsförhållandet som 

kunde ses som underlägsen. Domstolen kom fram till att det inte kunde hittas nog med belägg 

för att fastställa att ena parten skulle inta denna underlägsna ställning utan att se till helheten 

av avtalssituationen. Jämförelse mellan andra avtal inom samma bransch gjordes och 

domstolen kom fram till att avtalsvillkoren och avtalet i sig inte skiljde sig åt väsentligt mot 

de andra avtalen, därför fann domstolen inte att klausulen tvisten berörde skulle ses som 

oskälig i sig. 

  

HD anförde även att det på grund av att det inte var ett konsumentförhållande som förelåg så 

krävdes det speciella omständigheter för att klausulen inte skulle vara giltig mellan 

näringsidkare som i detta fall. HD tryckte även i detta fall på att balansen mellan parterna 

fortfarande var intakt, så det hade getts fördelar åt båda parterna i avtalet. 

  

I NJA 1979 s. 666, kallat SAPA, togs frågan upp gällande huruvida en skiljeklausul i ett avtal 

var att anse som oskälig enligt 36 § AvtL. SAPA var ett företag som kunde tillverka 

armaturer, en designer som kallas G, var i behov av dessa och SAPA erbjöd sig att tillverka 

dessa för G. Mellan parterna upprättades ett avtal innehållande ett villkor som reglerade att 

om tvist skulle uppkomma mellan parterna skulle tvisten avgöras ”enligt svensk lag efter 

säljarens val av svensk allmän domstol eller genom skiljedom enligt lag”. 

  

G yrkade i domstol på skadestånd på grund av kontraktsbrott från SAPA:s sida. SAPA 

åberopade att G:s talan skulle avvisas då tvisten skulle avgöras i skiljedom. Domstolen 

påpekade att skiljedomsklausulen i avtalet kunde vara till nackdel för en svagare part, på 

grund av de kostnader detta förfarande medför och att detta i sin tur leder till att den svagare 

parten har hinder tack vare klausulen att få sin rätt prövad. HD konstaterade vidare att 

klausulen kunde vara oskälig i de fall då den part som ses som starkare i förhållandet, ensidigt 

får rätt att bestämma om skiljemannaförfarandet ska användas eller inte. 

  

Domstolen anförde som skäl sedan att även om det i detta fall gäller två näringsidkare som 

parter, är företagen inte jämbördiga om det ses till dess ställning vid avtalets ingående. HD 

såg till många olika omständigheter kring förhållandet och avtalet som ingåtts och kom fram 

till att de samlade omständigheterna i fallet resulterade i att skiljemannaklausulen ansågs som 

oskälig och den lämnades utan avseende med tillämpning av 36 § AvtL.  

  

I fallet NJA 1984 s. 229, kallat ”Skandia”, var även här en fråga gällande skälighet av en 

skiljeklausul objekt för bedömning i rätten. Skiljeklausulen i en företagsförsäkrans 

tillämplighet skulle prövas enligt 36 § AvtL. Lars som bedrev en verksamhet som ägnade sig 

åt lackering av bilar hade tecknat ett försäkringsavtal med Skandia. I avtalet fanns ett villkor 

som stadgade att vissa eventuella tvister mellan parterna skulle avgöras av skiljemän. I detta 

fall hade Skandia begärt ett sådant avgörande då Lars fått sin verkstad förstörd i en brand.   
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I målet yrkades från Lars sida att Skandia skulle erlägga ett belopp som var mer omfattande 

än vad som redan betalts till Lars. Lars hade åsikten om att skiljeklausulen som fanns i avtalet 

var oskälig enligt 36 § AvtL. Skandia bemötte yrkandet med att å sin sida yrka på att 

klausulen innebar rättegångshinder och att tvisten därmed skulle lösas i skiljedom istället. 

  

Domstolen tog i sin bedömning upp att Lars skulle kunna, från hans ekonomiska ståndpunkt, 

påminna om en konsument, och var därmed en underlägsen part och att Lars inte haft någon 

riktig chans att påverka denna del av avtalet. Domstolen fortsatte dock med att fastslå att 

dessa omständigheter inte påverkade bedömningen, och började istället se till 

omständigheterna i fallet, främst de ekonomiska konsekvenserna av de båda förfaranden, dvs. 

skiljeklausul jämfört med avgörande i domstol, för att se om och i så fall hur mycket dessa 

skiljde sig åt. Domstolen ansåg inte att de eventuella ekonomiska skillnader som skulle kunna 

uppstå mellan förfarandena hade en så pass avgörande verkan att det skulle innebära att 

avtalsvillkoret skulle klassas som oskäligt. Därav blev domen att skiljeklausulen gällde 

mellan parterna.  

  

6.4 Doktrinen som kan ge vägledning  
Ett eller flera avtalsvillkor eller hela avtalet kan av domstol jämkas eller ogiltigförklaras med 

hjälp av 36 § AvtL, i den mån villkoret eller avtalet är oskäligt gentemot en part. 

Oskälighetsbedömningen ska ske med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid 

avtalets ingående, övriga omständigheter och ändrade förhållanden under avtalstidens gång. 

Det ska även tas hänsyn till vilken ställning den yrkande parten har och om denne är i behov 

av skydd, till exempel på grund av att denne är en konsument och därmed har en svagare 

ställning jämfört med motparten.102  

  

Angående de allmänna förutsättningarna för paragrafens tillämpning på leasingavtal framförs 

att leasingavtal oftast ingås på standardvillkor som utformats av de olika leasingbolagen, men 

som i de flesta fall är relativt likartade. Leasingavtalet är även ett avtal som sluts för en lång 

tidsperiod och förhållanden kan komma att ändras för båda parterna under denna avtalstid. 

Det ses också som ett specialiserat avtal då det avser en speciell typ av transaktion och viss 

kunskap krävs för att avtalet ska förstås rätt. Leasingbolaget är naturligtvis specialiserat på 

denna typ finansiering som avtalet innebär, medan kunden kan vara allt ifrån en nybörjare till 

specialiserad på området. Kundernas ekonomiska ställning varierar också. Dessa 

omständigheter kan medföra att vissa villkor i leasingavtalet kan komma att ses som oskäliga. 

I och med att det är standardvillkor som används i de flesta leasingavtal kan de komma att 

användas slentrianmässigt och parterna uppmärksammar då inte alltid att vissa villkor inte 

passar i alla avtalsförhållanden.103  

  

36 § AvtL ger inte i sig svar på vad som är ett oskäligt avtalsvillkor utan anger endast de 

omständigheter som är relevanta för en oskälighetsbedömning. Bedömningen ska riktas in på 

det villkor parten yrkat jämkning av men det ska även tas hänsyn till avtalets alla 

omständigheter. Såväl faktiska som rättsliga omständigheter kan därmed påverka 

bedömningen. När en domstol tar ställning till oskälighetsfrågan ska den samtidigt ställa sig 

frågan och föreställa sig hur ett skäligt villkor skulle se ut för att få en relevant jämförelse. 

                                                           
102 Millqvist, Finansiell leasing, s. 67. 
103 Millqvist, Finansiell leasing, s. 68. 
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Denna jämförelse är med andra ord beroende av vad domstolen anser vara ett skäligt 

avtalsvillkor med hänsyn till avtalsförhållandet och situationen.104 

  

Stadgandet i avtalslagen poängterar betydelsen av relationen och ställningen mellan parterna. 

Om den part som yrkar på jämkning är konsument eller i övrigt är att se som en underlägsen 

part ska dennes skyddsbehov beaktas och bedömningen ska göras till förmån för denne.105 Det 

kan dock finnas en risk med detta synsätt. Det är en sak att jämföra jämbördiga parter i ett 

förhållande där båda har likvärdig kunskap, men det är en annan sak att jämföra företag såsom 

ett leasingbolag och deras kunder. Det kan då hävdas att kunderna alltid har en underlägsen 

ställning och det blir därmed i dessa situationer än mer viktigt att frågan inte avgörs på 

enstaka kriterium utan ett eventuellt övertag ska bedömas utifrån frågan om utnyttjande 

förelegat. Frågan måste då kopplas till det villkor som ska prövas och i vad mån detta villkor 

är speciellt för branschen eller om det är ett allmänt villkor.106  

  

Angående rättsföljderna som följer av 36 § AvtL kan det påpekas att till skillnad från en 

ogiltighetsförklaring som innebär ett åsidosättande av ett avtalsvillkor kan jämkning användas 

för att få till en förändring av ett villkor som gör att det stämmer överens med det domstolen 

anser vara ett skäligt villkor i det aktuella avtalsförhållandet. En jämkning kan därmed 

innebära att avtalet kan fortsätta att löpa men i ändrat format.107     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
104 Millqvist, Finansiell leasing, s. 69. 
105 Millqvist, Finansiell leasing, s. 70. 
106 Millqvist, Finansiell leasing, s. 71. 
107 Millqvist, Finansiell leasing, s. 72. 
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7 Hur ser de nordiska länderna på det oreglerade 

leasingområdet? 
Även i de nordiska grannländerna saknas reglering av leasing och hyra av lös egendom. 

Generellt hänvisas det därför till analogier från köprätt, hyra av fast egendom eller allmänna 

kontraktsrättsliga principer. Därmed är det på samma sätt som i Sverige ett omstritt rättsläge 

även i de andra nordiska länderna.108 

  

I Danmark är det framställningen Ussing, Enkelte kontrakter som har betydande auktoritet 

och den har även haft stor betydelse för svensk rätt. Avtalstypen hyra av lös sak har även 

behandlats i avhandlingar och i den danska litteraturen framgår vissa huvudprinciper.109 

  

I Norge är det en avhandling som anses vara den ledande framställningen inom detta område. 

Avhandlingen Leje av skip behandlar de speciella reglerna kring hyra av fartyg och 

författaren har här som bakgrund till detta ingående analyserat rättsläget vid hyra av lösöre.110 

 

7.1 Parternas rättigheter och skyldigheter i den nordiska rätten 
I Danmark har allmänna regler för finansiell leasing utarbetats i ett standardavtal. 

Standardavtalet, ABL 95111, har utarbetats av intresseorganisationen Finans og leasing. I ABL 

95 återfinns definitioner av vad finansieringsbolagen anser vara kraven för ett 

leasingförhållande och reglerna i standardavtalet följer i stort UNIDROIT. 

  

Angående vem som bär risken för ett objekt är utgångspunkten i dansk rätt att ägaren bär 

risken även om objektet är i annans besittning. Poul Gade påstår däremot att annan doktrin 

framför åsikten att risken för objektet ligger hos leasetagaren om det inte avtalats om annat. 

Gade däremot anser inte att det finns någon anledning att inte dra analogier från den danska 

hyresregleringen och han håller inte med de svenska författarna Millqvist och Hellner om att 

analogier istället ska dras från reglerna om avbetalningsköp.112 

  

En utgångspunkt i dansk rätt är att risken för varan övergår först när leverans har skett. 

Förhållandena inom leasing är att leasegivarens prestation är att hyra ut objektet för hela 

avtalsperioden och därmed är inte prestationen “levererad” förrän avtalstiden är slut. Enligt 

Gade går det därför inte att dra slutsatsen att leasetagaren bär risken för det leasade 

objektet.113 Gade kommer även med ett de lege ferenda-resonemang och anför att då finansiell 

leasing är ett alternativ till köp bör regleringen vara liknande den köprättsliga regleringen.114 

  

I Norge regleras parternas rättigheter och skyldigheter främst i de standardavtal som 

upprättats av kommittén som nämnts ovan. Det som regleras är bland annat till skillnad från i 

svensk rätt, att leasetagaren, i vissa fall, har möjligheten att avsluta leasingavtalet i förtid, dvs. 

innan grundperioden tagit slut. Ett skydd för leasetagaren finns även i standardavtalet, då 

                                                           
108 Ds 2010:24, s. 38. 
109 Ds 2010:24, s. 38. 
110 Ds 2010:24, s. 42. 
111 Finans og leasing, ABL 95 - 4. udgave 2014. 
112 Gade, Finansiel leasing, s. 67. 
113 Gade, Finansiel leasing, s. 68. 
114 Gade, Finansiel leasing, s. 68. 
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leasegivarens enda godkända grund för att säga upp avtalet i förtid är om leasetagaren 

misskött sin plikt. Här tillmäts att erlägga avgiften för leasingobjektet i tid en stor vikt vid 

bedömning om hävningsrättens skälighet.  

  

7.2 36 § i den nordiska rätten 
De nordiska länderna har avtalslagar som har liknande utformningar och samtliga lagar har en 

paragraf vilken används vid bedömning av oskäliga villkor eller avtal, nämligen 36 § i 

respektive avtalslag. I Danmark är det Aftaleloven som är den grundläggande lagen om avtal 

och som sagt har även denna lag en 36 § som liksom i svensk avtalslag är en 

jämkningsbestämmelse. Denna regel motsvarar den svenska och ska därmed tillämpas på 

samma sätt, med hänsyn till alla omständigheter. Enligt Gade får domstolspraxis angående 36 

§ tillämpas analogt då det är knapphändigt med avgöranden som enbart berör leasing. Denna 

analogi är dock inte helt självklar enligt Gade. För att en analogi ska vara möjlig måste det 

ges uttryck för en regel som kan gälla som en allmän princip.115  

  

I Norge kallas den aktuella lagen för “Avtaleloven”, eller närmare bestämt “Lov om 

avslutning av avtaler, om fuldmagt og om udyglige viljeserklaeringer”. Här regleras som sagt 

motsvarande paragraf i 36 § AvtL i samma paragrafnummer, 36 §. Paragrafen på norska 

lyder:  

  

”En avtale kan helt eller delvis settes til side eller endres for så vidt det ville virke urimelig 

eller være i strid med god forretningsskikk å gjøre den gjeldende. Det samme gjelder ensidig 

bindende disposisjoner. 

Ved avgjørelsen tas hensyn ikke bare til avtalens innhold, partenes stilling og forholdene 

ved avtalens inngåelse, men også til senere inntrådte forhold og omstendighetene for øvrig. 

Reglene i første og annet ledd gjelder tilsvarende når det ville virke urimelig å gjøre 

gjeldende handelsbruk eller annen kontraktrettslig sedvane.” 

Om denna paragraf läses med den svenska versionen av paragrafen i åtanke, kan likheterna 

snabbt upptäckas och det är uppenbart att de nordiska länderna strävat efter en enhetlighet vid 

stiftandet av lagarna. Framförallt ser vi likheten i denna paragraf, som ger avtalsparter 

möjlighet att jämka, alternativt åsidosätta avtal eller villkor som anses vara oskäliga eller som 

strider mot god sed.   

  

7.3 Den nordiska praxisen 
Som vi sett när vi undersökt den nordiska praxis som finns är det tydligt att det precis som i 

Sverige finns mycket få, om än några, avgöranden som rör leasing eller främst 

konsumentleasing. Det har bland annat Gade som vi nämnt ovan konstaterat och framför även 

att analogier får istället göras för att veta hur frågan ska tacklas.  

  

I fallet RG 1989 s. 710 behandlades tillämpningen av 36 §. Här var parterna i tvisten två 

företag som bedrev solarium, dessa hade anskaffat solariesängar från ett leasingbolag genom 

finansiell leasing. Solariesängarna kom senare att bedömas vara osäkra och därav slutade 

                                                           
115 Gade, Finansiel leasing, s. 47. 
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företagen att betala sin avgift till leasingbolaget. Efter att leverantören gått i konkurs gick det 

inte att genomföra en vanlig reklamation.  Leasingbolaget bestämde sig för att stämma 

företagen för att få dem att fortsätta betala avgiften som avtalats. Hänvisning gjordes i ett 

standardavtal vilket innehöll en klausul som friskrev leasingbolaget från ansvar om 

produkterna som leasats inte gick att använda.  

  

Företagen yrkade bland annat på att denna klausul var oskälig och stred mot den norska 

avtalslagens 36 §. Domstolen räknade i fallet upp flera faktorer som avgjorde huruvida 

oskälighet enligt 36 § förelåg. Bland annat nämndes det att i avtalet som ingåtts mellan 

parterna hade villkorats att om leverantören gått i konkurs, kunde inte denne stämmas. 

Domstolen ansåg att på grund av detta gick det inte att göra annat än att underkänna 

klausulen. Att avtalet dessutom ingicks med en part som kan anses som svagare i förhållande 

till leasegivaren var inte till dess fördel. Domstolen påpekade dock att klausulen inte 

underkändes som sådan utan att detta var en konsekvens av att leverantören gick i konkurs 

och reklamation inte kunde ske.  

  

Ett annat fall angående oskälighet av villkor är UfR 1983.747B. Ett leasingavtal hade ingåtts 

mellan två näringsidkare angående en maskin. Ett halvår efter leverans förbjöds tekniken och 

maskinen kunde inte användas. Leasetagaren upphörde därmed att betala leasingavgiften och 

avtalet sades upp. Leasegivaren stämde därför leasetagaren. Domstolen kom fram till att 

tillräckligt särskilda omständigheter inte förelåg och 36 § i aftaleloven kunde därmed inte 

tillämpas för att ogiltigförklara avtalet. 
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8 Analys och slutsats 

8.1 Analys av gränsdragningen mellan avbetalningsköp och leasing 
Som angetts i den deskriptiva framställningen angående gränsdragningen mellan 

avbetalningsköp och leasing är detta ingen lätt uppgift. Avbetalningsköplagens och 

konsumentkreditlagens regler anger att även ett avtal som betecknats som till exempel hyra 

kan vara ett avbetalningsköp eller ett kreditköp om det är avsett att kunden ska bli ägare till 

objektet. Det är därmed den ursprungliga partsavsikten som måste utredas och det är detta vi 

ser kan ställa till problem. Vissa leasingavtal med köpoptioner eller förlängningsoptioner ska 

inte ses som avbetalningsköp, men ett leasingavtal där leasetagaren automatiskt övertar 

objektet efter avtalstidens slut ska anses vara ett avbetalningsköp. Frågan som vi då ställer oss 

är hur ett avtal ska vara utformat för att ett avbetalningsköp ska anses föreligga och här ger 

inte avbetalningsköplagen mycket till vägledning. När denna gränsdragning ska göras måste 

det tas hänsyn till de köpoptioner som finns i avtalet och det blir då snarare en fråga om 

gränsdragningen mellan option och köp. 

  

Vi kan konstatera att i fall där tvist uppstår angående avtalens beskaffenhet och då 

domstolarna har att bedöma gränsdragningsfrågan är de flesta instanser inte villiga att ändra 

rubriceringen av ett avtal om partsavsikten inte är helt klar. Det finns därmed inte mycket till 

vägledning i denna fråga då avbetalningsköplagen inte är till för att reglera denna 

gränsdragning och praxis är knapphändig och det har oss veterligen inte hänt att ett 

leasingavtal ändrats av någon domstol till att anses vara ett avbetalningsköp. Vi tror att detta 

kan bero på att bevismöjligheterna i dessa fall ställer till besvär. Då det är partsavsikten som 

styr vad det ska anses vara för typ av avtal måste denna fastställas. Detta kan vara svårt då den 

reella partsavsikten kanske inte är inskriven i avtalet utan istället var en muntlig 

överenskommelse. Om ord står mot ord kan då inte den ursprungliga partsavsikten fastställas. 

  

Denna svårighet kan vi se i rättsfallet RH 1986:153 då leasetagaren hävdade att avtalet var ett 

avbetalningsköp och inte ett leasingavtal men någon uttrycklig överenskommelse om köp 

fanns inte. Då det inte fanns någon reglering i avtalet angående köpoption och leasetagaren 

inte kunde bevisa att detta muntligen hade avtalats kunde inte avtalet ses som annat än ett 

nyttjanderättsavtal. Detta är en svår fråga för domstolarna att döma i och vi kan förstå att de 

inte gärna ändrar ett avtal som har benämnts som leasing, inte har någon köpoption och som 

inte har någon uttrycklig partsavsikt som tyder på att äganderättsövergång är avsikten. Om 

domstolen därmed inte har något annat att gå efter än det skriftliga avtalet kan de inte döma 

på något annat sätt, det skulle vara ett inkräktande i avtalsrättens mest grundläggande princip 

om avtalsfrihet och det skulle inte vara rättssäkert. 

  

Var gränsen går mellan avbetalningsköp och leasing är inte alltid helt klart och vid en 

bedömning måste det ses till varje enskilt avtal. Som vi sett när vi undersökt vårt material 

finns ingen mall för hur ett avtal om avbetalningsköp ska se ut och svaret på 

gränsdragningsfrågan blir därmed inte någon konkret bedömningsmall. Däremot kan vi se vad 

som anses skilja dessa två avtalsformer åt, nämligen partsavsikten och eventuella köpoptioner 

i avtalen, och det är detta som ska utredas vid en eventuell bedömning. Det blir dock svårt för 

domstolen att bedöma vad avtalet ska anses vara om partsavsikten är det enda som ska 

beaktas. Detta medför att partsavsikten är en viktig aspekt för kunderna som ska ingå ett 
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leasingavtal. Att skriva in den reella partsavsikten i avtalet kan därmed vara bra för att senare 

undvika dessa typer av problem vid en eventuell tvist.  

  

8.2 Analys av de granskade avtalsvillkoren 

8.2.1 Ändrade leasingavgifter 
Problemet vi ser med detta avtalsvillkor är att det kan innebära en oväntad kostnad för kunden 

då en ökning av leasingavgiften antagligen inte är något som förväntas vid avtalets ingående. I 

och med att leasingavtalen som parterna ingår ofta är standardavtal är villkoren därmed helt 

ensidigt upprättade. Vi har därmed sett att det ofta enbart är leasegivaren som har rätt att 

ändra avgifterna, och detta har leasetagaren inget att säga till om. I och med detta har inte 

kunden någon rätt att göra något åt höjningen utan måste därmed finna sig i den oväntade 

ökade kostnaden. Detta leder också till en osäkerhet för kunden gällande hur mycket 

avgifterna kan komma att höjas, i och med att höjningarna ofta beror på skäl såsom 

räntehöjning för leasegivaren eller andra ospecificerade ökade utgifter för leasegivaren. Vi 

kan tänka oss att de kunder som inte är insatta i den ekonomiska marknaden skulle ha svårt att 

förstå vad en ökning av räntekostnader för ett företag skulle kunna innebära och vad som 

därmed skulle vara en skälig höjning av kundens avgift. Kunden bör därför alltid se till att 

denne får specificerat vad de ökade utgifterna avser.   

  

8.2.2 Objektets brukande, normalt slitage och övermil 
I avtalsvillkoren finns ofta klausuler som reglerar var, hur och vem som får använda bilen. 

Dessa villkor innebär bland annat en begränsning för resor med sin leasade bil samt även vem 

som får använda denna. Du får inte låna ut bilen till någon som inte är svensk medborgare, 

oavsett om denne är en familjemedlem eller nära vän. Du som leasetagare har även ansvaret 

om du ska låna ut bilen till någon och du måste då bedöma om den som lånar bilen är en 

lämplig förare, då bilen inte får lånas ut till en olämplig sådan.  

  

Som vi sett när vi tagit del av villkoren är att dessa typer av villkor kan vara svåra att förstå. 

De är oklart formulerade och är därmed svåra att tolka. Vad är egentligen “normalt slitage”? 

Detta framgår inte i något villkor i leasingavtalet utan är istället angivet i någon form av 

bilaga. Detta är dock inte helt klart då ingen hänvisning finns till dessa bilagor under 

villkoren. Ofta regleras endast kort och gott att företaget ansvarar för “normalt slitage” och 

inget mer därtill.  Det är därmed extra viktigt att kunden får upplysning om dessa typer av 

villkor då dessa bilagor ofta innehåller väldigt konkreta och exakta uppgifter om var 

gränserna går och det kan handla om millimeterskillnad mellan normalt och onormalt slitage. 

Vi anser att många av dessa krav på kunden är alldeles för långtgående då de ofta reglerar 

skador eller slitage som en förare inte har någon kontroll över och egentligen aldrig kan 

påverka. I alla de avtal som vi granskat är det leasetagaren som är ansvarig för de utgifter som 

det “onormala slitaget” medför. Därmed bör kunderna åtminstone få dessa krav förklarade för 

sig vid avtalets ingående samt även få redovisat vad de extra kostnaderna kan innebära vid 

“onormalt slitage” på bilen.  

 

Ännu ett avtalsvillkor som vi anser är till nackdel för leasetagaren är villkoret angående 

miltalet. Miltalet bestäms för hela avtalstiden vid ingåendet av avtalet och kan ofta inte ändras 

under avtalets gång. Om leasetagaren ingår ett avtal på tre år bestäms därmed vid avtalets 

ingående hur långt denne ska anses köra under dessa år. Då omständigheter inträffar under 
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avtalstidens gång som gör att livssituationen förändras och då även användandet av bilen och 

körbehoven ändras kan detta få stora konsekvenser för leasetagaren. Detta kommer då 

antingen innebära att leasetagaren får låta bilen stå för att inte överstiga de avtalade milen, 

eller så kommer denne få erlägga en kostnad för varje mil som överstigit vad som avtalats i 

leasingavtalet. Dessutom är detta ett villkor som oftast inte går att ändra under avtalets tid, 

därmed blir detta en väldigt svår avvägning att göra för kunden. Det är i stort sett omöjligt att 

se hur vardagen kommer att ändra sig under tre års tid. Framgår det dessutom inte i avtalet 

exakt vad övermilen kommer att innebära i kostnader kan detta också komma att innebära 

oväntade kostnader för kunden.  

  

8.2.3 Hävning av avtalet 
I avtalsvillkoren ställs flertalet skäl upp i en punktlista vilka innebär en “godkänd” grund för 

företaget att säga upp avtalet. I vissa avtal är det lättare för konsumenten att förutse detta då 

grunderna är mer specificerade än i andra avtal där dessa skäl inte är specificerade alls. Om ett 

avtal hävs av företaget kommer detta att innebära stora kostnader för kunden då denne 

kommer att behöva erlägga resterande månadsavgifter för den återstående perioden av 

leasingförhållandet samt i vissa fall ett skadestånd. Detta skadestånd är i leasingavtalet från 

Audi och Volkswagen satt till ett minimibelopp som är högre för konsumenter än för 

näringsidkare. Vi anser att detta avtalsvillkor är klart betungande för konsumenter då de alltid 

ska ses som är en svagare part. Vi anser att detta kan vara ett oskäligt villkor då en konsument 

inte ska behöva betala mer än en näringsidkare i skadestånd och vi förstår inte hur detta kan 

förväntas av en privatperson. Vi anser även att det kan vara svårt för en privatperson att veta 

exakt vad denne blir ersättningsskyldig för och det är svårt att veta om skadeståndet är rimligt 

eller om det är satt alldeles för högt. Här anser vi att skadeståndet för konsumenter borde vara 

lägre än för näringsidkare. Det ska inte heller glömmas att i och med upphävandet av avtalet 

förlorar även kunden sin nyttjanderätt av bilen och behöver utöver alla utgifter som därmed 

tillkommer börja leta efter en ny bil att leasa eller köpa.  

  

8.2.4 Uppsägning av avtal i förtid 
Normalt sett löper leasingavtalen över en bestämd tid och frågan är om kunden kan frånträda 

leasingavtalet i förtid, innan perioden löp ut.  Här skiljer sig de leasingavtal vi granskat från 

varandra då Mercedes-Benz har reglerat att kunden kan få säga upp avtalet i förtid men först 

efter den tolfte leasingperioden. Audi och Volkswagens avtal ger däremot ingen rätt till 

kunden att säga upp avtalet i förtid alls. Men innebär regleringarna någon egentlig skillnad 

och är Mercedes-Benz villkor verkligen så mycket bättre? Vi kan konstatera att kunden efter 

12 månader får säga upp avtalet, men då tillkommer avgifter som inte specificeras i 

avtalsvillkoren samt en skyldighet för kunden att fortsätta betala leasingavgifterna för bilen 

fram till att den sålts av leasegivaren, trots att kunden inte har förfoganderätten kvar. Audi och 

Volkswagen har enbart en klausul som fastslår att ett förtida upphörande av avtalet enbart är 

motiverat om det finns en särskild uppgörelse mellan parterna om vad detta skulle innebära. 

Så här finns alltså en stor osäkerhet om vad som egentligen skulle hända om en kund skulle 

frånträda detta avtalet i förtid. Vi anser att det finns en stor osäkerhet för kunderna angående 

uppsägning av avtalet i förtid. Främst är det osäkert om avtalet överhuvudtaget går att säga 

upp i förtid då detta regleras i varje enskilt avtal och som vi sett i dessa två avtal skiljer det sig 

mellan de olika bilfirmorna. Om avtalet skulle kunna sägas upp i förtid tillkommer även en 

osäkerhet för kunden gällande kostnaderna för uppsägningen. Hur mycket kunden kan komma 

att bli betalningsskyldig för anges aldrig i avtalsvillkoren utan det nämns endast att det 
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tillkommer en kostnad eller att leasegivaren har rätt att ta ut en avgift. Därmed anser vi att 

även detta avtalsvillkor är betungande för konsumenten och de ospecificerade kostnaderna är 

ett överraskande moment för kunden. 

  

8.2.5 Försening vid leverans, fel och brister i fordonet 
Leasetagaren har här en långtgående skyldighet att bland annat på korrekt sätt och direkt vid 

leverans kunna undersöka bilen som leasas och om eventuella fel upptäcks då omgående och 

utan dröjsmål reklamera till leverantören samt skriftligt underrätta leasegivaren om detsamma. 

Så länge ingen reklamation sker faller allt ansvar härefter på leasetagaren, oavsett vad bristen 

eller felet avser, då bilen anses vara levererad i avtalsenligt skick. Det är stor skillnad för en 

konsument gällande reklamation beroende på om denne köper eller leasar en bil. Vid köp 

finns inte dessa långtgående skyldigheter för kunden att reklamera fel i vara. Enligt 

konsumentköplagen gäller att reklamation ska ske inom skälig tid efter det att felet på varan 

upptäckts och enligt denna lag är två månader alltid att se som skälig tid. Samtidigt ska enligt 

samma lag alla fel som uppkommer inom sex månader från avlämnandet anses ha funnits 

redan vid leverans. I ett leasingförhållande däremot ska kunden upptäcka eventuella fel direkt 

vid leveransen och skulle fel upptäckas en tid efter denna undersökning läggs ansvaret för 

dessa fel på kunden oavsett dennes vållande. Detta avtalsvillkor anser vi är allt för 

långtgående och betungande för en konsument. Vi anser även att det är märkligt att det är en 

sådan stor skillnad på konsumentens rättigheter vid leasing jämfört med om denne istället 

skulle köpa sin bil. 

  

Ofta friskriver sig leasegivaren från allt ansvar när det gäller fel, dröjsmål eller skador på 

bilen och därmed kommer kundens invändningsrätt enbart kunna riktas mot leverantören och 

inte leasegivaren. Detta innebär i sig ett ojämnt förhållande mellan alla parter i avtalet och 

som konsument blir denne en klart svagare part, då denna part egentligen tar över en annan 

näringsidkares invändningsrätt. Vi anser här att leasetagaren ändå ska kunna vända sig till 

leasegivaren då det är dessa två parter som ingått ett leasingavtal. Konsumenten har ingenting 

att göra med köpeavtalet som ingåtts mellan leasegivaren och leverantören och det är därför 

inte rimligt att leasetagaren ska överta leasegivarens rätt gentemot leverantören.  

  

När det kommer till påföljder finns ingen möjlighet för kunden att exempelvis hålla inne 

betalningen eller få avgiften nedsatt vid fel eller brist i varan. Det är egentligen det enda 

påtryckningsmedlet som en kund kan använda för att få ett fel avhjälpt eller få varan levererad 

eller liknande, men i leasingförhållandet finns ingen sådan rätt för kunden och 

leasegivaren/leverantören kan ändå räkna med att denne kommer få sin betalning oavsett. Vi 

anser även här att detta är ett orimligt avtalsvillkor då kunden inte har någon rätt att kräva 

påföljder. Kunden kan därmed hamna i en situation där bilen inte går att använda på grund av 

fel och innan felet blir avhjälpt måste denne ändå betala full leasingavgift. I en sådan situation 

anser vi att kunden borde kunna få nedsatt avgift under den period som bilen inte kan brukas. 

   

8.2.6 Ändring eller tillägg i avtalet 
Precis som många andra avtalsvillkor i dessa typer av avtal, innebär även detta villkor en risk 

för ökade utgifter för kunden då det regleras att vid ändringar eller tillägg i avtal, som är 

påkallat av kunden, åläggs en avgift för detta. Här har leasegivaren rätt att ta ut en summa på 

2 400 kronor exklusive moms. På grund av denna typ av avtalsvillkor kan vi tänka oss att 
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kunder avskräcks från att ändra ett avtalsvillkor, som exempelvis miltalet, som kan komma att 

ändra sig flera gånger under avtalsperioden. Därför anser vi att detta är ett oskäligt och 

betungande villkor, då kunden ska behöva erlägga detta inte oansenliga belopp. Dessutom har 

kunden inte ens från början fått vara med och ta fram avtalsvillkoren som används och borde 

därför ha en möjlighet att få ändra vissa villkor under leasingtidens gång utan att behöva 

betala för detta. 

 

8.2.7 Köpoption 
En intressant klausul i avtalet från Audi och Volkswagen var en, vad vi anser vara, köpoption. 

Som vi nämnt flertalet gånger under uppsatsens gång är köpoptioner en viktig del i att avgöra 

vad för typ av avtal som ingås. Vi tänker oss att i och med att denna köpoption finns och att 

partsavsikten inte går att bestämma finns en risk att detta inte är ett rent leasingavtal. Det är 

dock svårt för oss att faktiskt bestämma vad detta innebär för avtalet, antingen räknas detta 

som ett leasingavtal med en köpoption eller så kan det vara ett avbetalningsköp. Detta beror 

helt på vad partsavsikten var då avtalet ingicks. Det kan också spekuleras i om kunden genom 

att denne godkänner klausulen i avtalet därmed visar att sin avsikt med förhållandet är att 

senare efter avtalets slut köpa och därmed ta över äganderätten av bilen. I situationer där 

köpoptioner finns i avtalen måste därför kunderna vara extra uppmärksamma på vad 

leasegivarens avsikt med avtalet verkar vara. Vi anser här att partsavsikten alltid bör skrivas 

in i avtalet och att detta inte ska vara någon muntlig överenskommelse då det kan ställa till 

problem vid en eventuell tvist.  

  

  

8.3 Analys av avtalsvillkoren utifrån använt material 
Det vi kan se är att detta problem som vi valt att belysa, framförallt när det kommer till dessa 

olika typer av avtalsvillkor så har det dels tagits upp redan år 1994 i den SOU vi arbetat med 

under uppsatsen och dels nyligen i Konsumentverkets granskning. Detta innebär att 

problematiken med dessa avtalsvillkor är aktuell än idag. När dessa avtalsvillkor har 

diskuterats i de olika källorna har framställningen inte varit särskilt positiv. Detta tror vi är på 

grund av att dessa villkor anses av många vara till nackdel för kunden i ett leasingförhållande, 

då speciellt konsumenter. Kunden bör därför se upp för dessa avtalsvillkor vid ingåendet av 

ett avtal. Även om alla avtalsvillkoren inte ännu är prövade i domstol är det tydligt att dessa 

kan skapa problem, framförallt för en underlägsen part. Därmed anser även vi att en part som 

ingår ett leasingavtal bör bland annat ha koll på de avtalsvillkor vi valt att nämna i uppsatsen, 

men även se till att resterande avtalsvillkor är klara och förståeliga innan avtalets ingående. 

  

Det första rättsfallet som vi redogör för i kapitel 5, NJA 1923 s.4 där ett fartyg hyrdes ut, 

behandlar frågan om tolkningen av vad normalt slitage ska innebära. Fartyget hyrdes ut för att 

användas i isränna men skador uppstod på grund av isforcering. Det företag som hyrde 

fartyget ansåg att denna typ av skada skulle täckas av vad som avtalats då de ansåg att det var 

känt att fartyget skulle användas under svåra förhållanden i is. HD ansåg att skadorna på 

grund av dess omfattning var oacceptabla, till skillnad från de tidigare instanserna som var på 

uthyrarens sida. Detta innebär att de olika instanserna har tolkat dessa avtalsvillkor på helt 

olika sätt gällande hur mycket och vad som ska räknas som normalt slitage eller inte. På grund 

av att avtalsvillkoren ofta är så otydliga och så oklart formulerade ser vi tydligt, delvis i detta 

fall, att det leder till svårigheter vid bedömningen i en tvist. Vi anser också att avtalsvillkorens 

oklarhet bevisas i detta fall när till och med hovrätten och HD kan bedöma ett och samma 
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avtalsvillkor så olika. Det är därför inte rimligt att en kund som är privatperson ska förväntas 

förstå avtalsvillkorens innebörd fullt ut innan det ingås ett avtal. Detta fall belyser också 

problematiken med vad objektet egentligen ska användas till. Är användningsområdet 

underförstått eller måste det uttryckligen anges i avtalet och delar båda parter denna åsikt? 

Detta är uppenbarligen en viktig aspekt som framkommer först när det redan föreligger en 

tvist, så frågan är hur och om det kan förväntas av kunden att förutse detta genom att läsa de 

generella avtalsvillkor som används.  

  

Nästa fall som vi valt att ta upp i detta kapitel, NJA 1970 C769, handlar om hur långtgående 

ansvaret är för hyrestagaren av ett objekt. Här använde anställda till hyrestagaren den maskin 

som leasades och inga dokument fanns i närheten som redogjorde för hur maskinen skulle 

användas. Därmed antog hyrestagaren att användandet av maskinen avsåg normalt bruk av 

maskinen. Här belyser detta rättsfall vem som har rätt att bruka objektet och under vilka 

omständigheter hyrestagaren kan anses vara skyldig för eventuella skador. Detta visar också 

på att villkoren som reglerar användandet av objektet kan innebära problem för hyrestagaren 

om denne lånar ut objektet, detta skadas och det uppstår en tvist. Det belyses här att det inte 

alltid är klart från leasingbolagets sida vem som får använda objektet eller inte. Här ansåg 

hyrestagaren att det var underförstått att dess anställda skulle använda objektet medan 

uthyraren hade en helt annan syn.  

  

Som vi ser i praxis kan villkoren vara svåra att tolka och tolkningen kan skilja sig från instans 

till instans. Därför tänker vi oss att det är ännu svårare för en konsument att själv förstå och 

tolka dessa villkor. Vi tror också att om några slags riktlinjer hade funnits för dessa typer av 

avtal eller om det funnits lagstiftning på leasingområdet hade vi inte haft dessa oklara 

avtalsvillkor som leder till svåra tolkningsfrågor på samma sätt. Det i sin tur tror vi hade stärkt 

både leasingen i helhet och rättssäkerheten för konsumenter i synnerhet.  

  

8.4 Analys av tillämpningen av 36 § AvtL 
Generellt kan vi konstatera utifrån det material vi använt under detta kapitel att vid en 

tillämpning av 36 § AvtL tas väldigt många, om inte alla, omständigheter kring 

avtalsförhållandet upp i bedömningen av domstolen. Det vi anser är det viktigaste, och som vi 

sett är den mest betydande faktorn när domstolarna gör denna bedömning, är parternas 

förhållande och om någon av dessa parter är att se som svagare eller underlägsen.  

  

Då en konsument valt att ingå ett avtal om leasing och detta innehåller villkor som under tiden 

visar sig vara betungande, långtgående, överraskande eller rent av missgynnande och oskäligt 

för konsumenten, vad har denne då för möjlighet att komma ur detta avtal, eller få 

avtalsvillkoret ändrat eller ogiltigförklarat? Den enda utvägen vi ser för konsumenten är just 

att vid en tvist åberopa 36 § AvtL. Denna paragraf kan hjälpa konsumenten att vid en lyckad 

tillämpning jämka avtalsvillkor, eller hela avtalet om så vill. Då kommer vi till frågan vad 

som krävs för en lyckad tillämpning av 36 § AvtL.  
 

Det finns inte mycket praxis på området som behandlar tillämpning av 36 § AvtL på 

leasingavtal, därför kan det också vara svårt för konsumenten att ens veta att denna möjlighet 

finns. Självklart kan 36 § AvtL tillämpas på alla avtal, det är det denna generalklausul är till 

för, men paragrafen kan inte alltid tillämpas med framgång. Svårigheterna som finns med att 

försöka få ett avtalsvillkor jämkat enligt denna paragraf är att alla omständigheter kring 
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avtalet måste tas i beaktande och avtalet måste bedömas som helhet. Därmed kan inte enbart 

ett avtalsvillkor bedömas och därefter jämkas. I den praxis som vi har funnit relevant för 

denna fråga har jämkning enbart skett i de fall en part har varit uppenbart underlägsen. Detta 

menar vi talar för att konsumenter skulle kunna ha framgång vid tillämpning av 36 § AvtL då 

konsumenter alltid ses som den svagare parten och avtalsvillkoren i dessa standardavtal ska då 

tolkas till nackdel för näringsidkaren som utformat villkoren.   

  

I det första fall vi nämnt under kapitel 6 handlade frågan om en friskrivningsklausul och om 

denna kunde anses vara oskälig eller inte. I HD tolkades avtalets ordalydelse och det 

fastställdes att det förelåg oklarheter. Men vid en samlad bedömning ansåg HD att parterna 

ansågs som jämbördiga och därmed kunde inte avtalsvillkoret anses oskäligt.  

 

Även i nästa fall handlade frågan om en friskrivningsklausul. Här grundades utredningen på 

förhållandet mellan parterna och om det direkt kunde anses att någon part kunde ses som 

underlägsen. Vid en bedömning av helheten kunde dock ingen part ses som underlägsen. 

Avtalsvillkoren skilde sig inte från andra standardvillkor och klausulen sågs därför inte som 

oskälig i sig. HD anförde att på grund av att det inte handlade om ett konsumentförhållande 

krävdes speciella omständigheter för att klausulen skulle ses som oskälig. Därmed var 

avtalsvillkoren gällande mellan parterna då de ansågs vara jämbördiga.  

  

Nästa fall handlade om en skiljeklausul och denna ansågs kunna vara betungande för en 

underlägsen part på grund av de kostnader som uppkommer. Detta villkor kan anses vara 

oskäligt om den starkare parten är den som bestämmer om skiljemannaförfarandet ska 

användas eller inte. HD konstaterade i detta fall att även om det handlade om två 

näringsidkare kunde parterna inte ses som jämbördiga. Med hänsyn till omständigheterna i 

fallet lämnades klausulen utan avseende på grund av dess oskälighet. Även det sista fallet 

handlade om en skiljemannaklausul. Här tog HD in i bedömningen att Lars, som var part i 

avtalsförhållandet, kunde ses som en konsument på grund av sina ekonomiska förutsättningar. 

Men det konstaterades att det var omständigheterna i fallet som hade betydelse för klausulens 

skälighet. De ekonomiska skillnaderna mellan ett skiljemannaförfarande och avgörande i 

domstol var inte så stora att de skulle påverka Lars ekonomi. Därmed hade denna klausul 

ingen avgörande verkan och därför skulle klausulen gälla mellan parterna.  

 

Sammanfattningsvis kan vi se att när en oskälighetsbedömning görs handlar det om vilka 

parter som ingått avtalet samt alla omständigheter kring avtalet och dess ingång. Dessa 

omständigheter tillsammans gör den bedömning som kommer leda till att klausulerna som det 

handlar om i fallen anses vara oskäliga eller inte. Om det till exempel gäller en skiljeklausul, 

som i fallet ovan, handlar det om parternas ställning och förhållande när det ska avgöras om 

klausulen ska anses oskälig. Därmed skulle vi med största sannolikhet säga att i ett 

konsumentförhållande skulle en sådan typ av klausul ses som oskälig och 36 § AvtL skulle 

kunna tillämpas med framgång.  

  

Även Millqvist har i sin avhandling kommit med några intressanta synpunkter om vad som 

bör beaktas när det ska fastställas om två parter är att anse som jämbördiga eller inte. Han 

nämner att det inte bara bör ses till om båda parter är näringsidkare samt de båda parternas 

ekonomiska förutsättningar. När jämförelse ska göras mellan ett leasingbolag och deras 

kunder kan alla kunder egentligen ses som underlägsna. Därför anser istället Millqvist att det 

vid bedömningen bör läggas mer fokus på den kunskapliga jämställdheten i 
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avtalsförhållandet, dvs. om parterna har kunskap om det område som avtalet avser. Oavsett 

om kunden i ett leasingförhållande är näringsidkare innebär inte detta automatiskt att dessa 

två parter har samma kunskap och därmed bör de inte heller ses som jämställda. Det ska 

istället enligt Millqvist ses om leasingbolaget därmed har ett annat typ av övertag, och om den 

kunskap som leasingbolaget har som inte kunden har kan leda till ett utnyttjande av denna 

makt.  

  

Vi anser precis som Millqvist att en sådan bedömning borde vara självklar, men detta syns 

ingenstans i den praxis vi hittat kring frågan. Att en konsument är en underlägsen part i ett 

avtalsförhållande är ganska självklart men att en näringsidkare också kan vara det, och då på 

andra grunder än ekonomiska, är inte lika självklart. Vi hade inte tänkt på att en näringsidkare 

i ett leasingförhållande kan ses som svagare part på grund av dennes okunskap på 

leasingområdet, men Millqvists tankar kring denna fråga fick oss att tänka om. Detta är 

naturligtvis också en aspekt som domstolen bör ta i beaktande när en oskälighetsbedömning 

görs. Att även ta hänsyn till den kunskap som båda parter åligger tror vi kan resultera i att 

kunderna får en större säkerhet samt att jämställdheten blir mer påtaglig i dessa typer av 

förhållanden.  

  

8.5 Analys av den nordiska rätten på leasingområdet  
Generellt kan vi genom att se på det material som vi använt i vår uppsats konstatera att den 

nordiska rätten har ett klart samband när det kommer till lagstiftade områden vad gäller de 

olika frågorna som tas upp i uppsatsen och även den praxis som undersökts. Dock finns 

viktiga och speciellt intressanta skillnader som vi anser egentligen skulle behöva 

harmoniseras på något sätt mellan alla våra nordiska länder. Sverige ligger uppenbarligen lite 

efter våra andra grannländer vad gäller den rättsliga utvecklingen av vägledningen kring 

leasing. Leasing är, som vi tidigare framfört i uppsatsen, en vanlig finansieringsform för såväl 

näringsidkare och konsumenter och privatleasingen blir mer och mer populär. Detta leder oss 

till frågan varför lagstiftaren väljer att inte se detta problem och varför det under alla dessa år 

inte tagits något beslut för att underlätta för de parter som då vill använda sig utav leasing.  

  

Speciallagstiftning kring leasing saknas i alla de länder vi valt att jobba med i vår uppsats. 

Däremot finns lagstiftning kring hyra och andra typer av finansieringsformer. Som vi sett är 

det inte bara i Sverige som analogier används från dessa närliggande områden. Liknande 

analogier görs även i våra grannländer för att försöka reda ut problematiken som kan uppstå 

vid tvister i leasingförhållanden och som behöver lösas i domstol. När vi undersökt den 

nordiska praxisen har vi valt att ta upp rättsfall som berör näringsidkare. Detta beror främst på 

att rättsfall som rör konsumenter är obefintligt, liksom i den svenska praxisen. Vi anser 

däremot att dessa rättsfall är relevanta då analogier ändå kan dras till konsumentförhållanden. 

Om avtalsvillkor blir klassade som oskäliga i ett näringsidkarförhållande bör dessa villkor bli 

klassade som oskäliga även i konsumentförhållanden då konsumenten alltid ses som den 

svagare parten.  

  

Vid en analys av den nordiska rätten går det inte att se bortom det faktum att likheterna är 

många. Vi ser att länderna har liknande reglering och syn på avgränsningen mellan leasing 

och andra typer av finansieringsformer, som till exempel avbetalningsköp. Samtliga nordiska 

grannländer anser ofta att det är partsavsikten som avgör, dvs. vad syftet med avtalet innebär, 

och det är den reella avsikten med avtalet som måste fastställas för att kunna bedöma vilken 
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typ av avtal som föreligger. Praxis är knapphändig även gällande denna fråga i samtliga 

länder och ofta används analogier även här för att kunna utreda problematiken som kan uppstå 

i leasingförhållandet.  

  

Som vi anfört är den nordiska rätten överlag uppbyggd och utformad på samma sätt som i 

Sverige, men när vi undersökte den danska och norska rätten på leasingområdet och såg hur 

de har försökt att ta tag i problemet upptäckte vi att de tagit ett steg i, vad vi anser vara, rätt 

riktning. Vi har, som vi tidigare redovisat, sett att det i Norge genom en kommitté utformats 

ett standardavtal. Detta ska försöka ge dels en mer klar syn på vad leasing innebär och dels ett 

säkrare läge för kunden. Detta standardavtal används nu av företag i Norge som en mall. Även 

i vårt andra grannland, Danmark, har standardavtal tagits fram, kallat ABL 95, och har 

utformats av intresseorganisationen “Finans og leasing”. Detta standardavtal är till för att 

redogöra för de allmänna regler som finns för finansiell leasing samt vad leasingföretagen 

anser vara kraven för ett leasingförhållande.  

  

Den nordiska rätten och det material vi undersökt ger oss egentligen inte något annat svar än 

vad det svenska materialet gett oss. Gränsdragningen ser ut på i stort sett samma sätt och vad 

gäller parternas skyldigheter och rättigheter är det respektive lands allmänna kontraktsrättsliga 

principer som gäller. Det som skiljer våra länder åt något är de standardavtal som utformats 

av intresseorganisationen i Danmark samt kommittén i Norge. Dessa standardavtal tror vi 

leder till en större rättssäkerhet för såväl näringsidkare som konsumenter i dessa länder. 

Därför anser vi att vi kan ha nytta av det vi redovisat om den nordiska rättens syn på 

leasingområdet. Främst för att i Sverige kunna utveckla detta rättsområde och ta ett steg i rätt 

riktning mot ett mer jämställt avtalsförhållande för leasetagare och leasegivare. Därför anser 

vi att den nordiska rätten var en viktig aspekt att ta upp i denna uppsats. 

  

36 § i de nordiska ländernas respektive avtalslagar har alla liknande utformning. 

Tillämpningen av paragrafen vid tvister i leasingförhållanden är också liknande, då praxis 

visar på att det dras analogier och avtalsvillkor ofta tolkas som andra standardavtalsvillkor. 

Ofta är förhållandet mellan parterna en avgörande faktor för om ett avtal ska anses vara 

oskäligt eller inte. Vi ser också att oskäliga villkor eller avtal jämkas eller lämnas utan 

avseende precis som i svensk rätt.  

  

Att våra grannländer, Norge och Danmark, har tagit tag i leasingområdets problematik och 

fått fram standardavtal som utformats av organisationer och kommittéer anser vi vara ett steg i 

rätt riktning. Vi kan tänka oss att dessa standardavtal ger kunden, oavsett om denne är 

konsument eller näringsidkare, en känsla av trygghet när det inte enbart är leasingbolaget som 

utformat leasingavtalets villkor. Kunden binder sig ofta genom leasingavtalet i flera år 

framöver och därför tror vi att det skulle vara en stor lättnad att veta att avtalet som ingåtts 

inte är till kundens nackdel vid eventuell tvist.  

  

Tyvärr är det inte så läget ser ut i Sverige och vi frågar oss hur det är möjligt att Sverige än 

idag inte har tagit tag i problemet, till exempel på ett sådant sätt som våra grannländer har 

gjort, för att hjälpa både konsumenter och näringsidkare som vill använda sig av leasing som 

finansieringsalternativ. Vi anser att så länge det upprättas ett bra och rättvist avtal mellan 

parterna kan leasing vara ett bra alternativ för kunder som inte kan eller vill lägga den stora 

summa som ett köp ofta utgör, vid ett och samma tillfälle. Eller för de kunder som vill slippa 

det extra ansvar som ett ägande av ett objekt kan komma att innebära. Problematiken kring 
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leasing som finns i våra nordiska länder samt den kontraktsrättsliga lagstiftningens likheter 

anser vi borde leda till att Sverige ser till våra grannländers utveckling på området och tar 

efter. En ansträngning som denna tror vi kan få bra konsekvenser för leasingmarknaden samt 

skapa en större trygghet för samtliga inblandade parter. 

 

8.6 Slutsats 
Det kan alltså fastställas att vid ett leasingförhållande ligger mycket ansvar och stora krav på 

kunden utifrån vad som avtalats. Det finns många avtalsvillkor som inte bara kan anses vara 

både betungande och överraskande, utan också alldeles för oklara och svårtolkade för kunden 

och därmed är det svårt att veta vad dessa faktiskt innebär. Som kund kan det vara oerhört 

svårt att sedan veta vad denne har för möjligheter att ta sig ur avtalet, eller få vissa 

avtalsvillkor borttagna. Detta har vi försökt att belysa under uppsatsen och det belyser även i 

sin tur problematiken med avsaknaden av lagstiftning. Om en lagstiftning på området hade 

funnits eller åtminstone någon liknande lösning som våra andra nordiska länder har hade 

konsumenten eller kunden haft något mer pålitligt att luta sig mot. Med ett standardavtal, 

utformat av till exempel Konsumentverket eller någon tillsatt utredning, skulle alla parter veta 

att avtalsvillkoren var skäliga och väl genomtänkta. Vi tror att detta är första steget vi bör ta i 

Sverige. Om ett standardavtal inte skulle leda till en förbättring skulle det återigen ses till 

möjligheterna till antingen en helt ny lag, eller en uppdatering som utvecklar en redan 

befintlig lag till att omfatta även leasing. Självklart kommer detta ta tid och resurser som 

kanske just nu måste användas till annat.  

 

För tillfället har vi i Sverige ett område som är helt oreglerat och som lämnat konsumenter 

helt utan rättsligt skydd. Därmed måste prioriteringar göras och för att konsumenter i 

fortsättningen inte ska vara rättsligt oskyddade i dessa situationer bör åtminstone 

standardavtal tas fram som marknaden måste använda sig av. Avtalsvillkoren ska vara noga 

genomtänkta för att vara så säkra som möjligt för båda parter. Vi hoppas även att fler 

konsumenter som på grund av sina avtal hamnar i tvist med leasegivaren eller anser att 

villkoren är oskäliga vågar ta det ett steg längre och ta upp det till en rättslig process så att 

praxis utvecklas. I och med detta skulle fler konsumenter veta vad de har för möjligheter i 

rätten och om det finns en chans att få igenom sin talan.  
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Bilaga 1 – Mercedes-Benz 

 
ALLMÄNNA VILLKOR  

1. Fordonets brukande  

Fordonet, som är leasegivarens egendom, får endast brukas av leasetagaren eller för dennes räkning och ej av annan person 

än den som innehar giltigt körkort och i övrigt är lämplig som förare. Leasetagaren bär gentemot leasegivaren fulla ansvaret 

för förarens handlande och att föraren har gällande körkort. För färd utom Norden och EU (Europeiska Unionen) krävs 

leasegivarens medgivande. Fordonet får ej användas i tävlingssammanhang. Leasetagaren ansvarar för att gällande 

bestämmelser rörande fordonets utrustning och brukande även som att gällande parkeringsföreskrifter iakttages. Vidare 

förbinder sig leasetagaren att inte använda fordonet mot gällande garantibestämmelser och/eller försäkringsbestämmelser. 

Det är vid straffansvar enligt lag förbjudet för leasetagaren att försälja, pantsätta, avhända sig eller eljest förfoga över 

fordonet eller del därav.  

  

2. Skötsel och underhåll  

Det åligger leasetagaren att sköta fordonet i enlighet med de instruktioner och anvisningar som ges i instruktions- eller 

serviceboken samt även i övrigt vårda och underhålla fordonet så att det är i gott skick. Fordonet må ej av leasetagaren målas 

eller påföras utrustning som inte utan skada på fordonet kan borttagas. Leasegivaren eller ombud för denne äger rätt att när 

som helst under leasingtiden besiktiga fordonet.  

  

3. Försäkringar  

Leasetagaren skall på egen bekostnad under hela leasingtiden hålla fordonet försäkrat enligt följande:  

a) Trafikförsäkring  

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

vagnskadegaranti upphör under leasingtiden  

c) Brand-, stöld-, glas-, och maskinförsäkring, dvs. delkasko  

d) Bilräddning  

e) Rättsskydd för förare i trafikmål  

Försäkringarna skall tecknas med lägsta gällande självrisker enligt gällande försäkrings- och/eller garantivillkor. 

Leasetagaren svarar för självrisker. Leasetagaren svarar för att premiebetalning sker i rätt tid. Vid försäkringsfall skall 

leasetagaren omedelbart underrätta leasegivaren och inge skriftlig skadeanmälan på försäkringsbolagens formulär. 

Leasetagaren eller föraren skall inte påtaga sig ansvar för inträffad skada innan leasegivaren underrättats. Leasetagaren 

förbinder sig att ersätta leasegivaren för sådan skada som till följd av vållande eller på grund av att leasetagaren brustit i annat 

avseende ej täcks av tillämplig försäkring samt för kostnad som inte ersätts av försäkring. Leasetagaren är gentemot 

leasegivaren ansvarig för skadestånd som kan avkrävas leasegivaren som ägare av fordonet och som inte omfattas av 

försäkring.  

Vid försäkringsfall, där försäkringsbolaget bedömer att reparation inte ska ske, ska försäkringsersättning betalas direkt till 

leasegivaren, varvid avtalet upphör att gälla. Leasetagaren skall 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 leasingobjektet. Om sistnämnda 

summa överstiger sagda restvärde skall överskottet tillfalla säljaren. Leasetagaren är skyldig att vid försäkringsskada till 

leasegivaren erlägga de leasingavgifter som förfaller till betalning fram till avräkning skett och avräkningsbeloppet betalats.  

  

4. Kontrollbesiktning  

Leasetagaren skall på eget initiativ utföra kontrollbesiktning av fordonet enligt lag. Kostnaden härför betalas av leasetagaren.  

  

5. Leveransförsening, fel, brist, skada på eller förlust av fordonet  

Beträffande leverans, leveranstid, eventuell garanti, service och andra villkor gäller köpevillkoren mellan leasegivaren och 

leverantören, vilka leasetagaren har tagit del av. Leasetagaren skall vid leveransen på samma sätt som om han själv köpt 

fordonet undersöka detsamma, och utan dröjsmål reklamera fel eller brist till leverantören. Leasegivaren ska omgående och 

skriftligen underrättas om eventuell reklamation mm. Som en följd härav förbinder sig leasetagaren att inte rikta några krav 

mot leasegivaren på grund av försenad leverans, fel eller brist i fordonet. Leasegivaren ska på anfordran utfärda fullmakt för 

leasetagaren att företräda leasegivaren gentemot leverantören vad avser eventuell reklamation, tvist etc. med anledning av 

försenad leverans, fel eller brist i fordonet. Leasetagaren är skyldig att på anmodan av leasegivaren företräda leasegivaren 

gentemot leverantören om leastagaren hävdar rätt till påföljd med anledning av försenad leverans, fel eller brist i fordonet 

eller annan anledning. I stället för utfärda fullmakt äger leasegivaren rätt att till leasetagaren överlåta sin rätt att framställa 

anspråk gentemot leverantören. Leasegivaren svarar inte i något fall för fordonets prestanda eller lämplighet för det ändamål 

som leasetagaren avser att använda fordonet för. Leasetagaren är inte berättigad innehålla eller göra avdrag på leasingavgiften 

på grund av fel eller brist i fordonet. Leasetagaren svarar oberoende av vållande för skada på eller förlust av fordonet. Skada 

på eller förlust av fordonet befriar inte leasetagaren från förpliktelser enligt detta avtal; detta gäller även andra hinder av vad 

slag det vara må att under leasingtiden bruka fordonet. Genom undertecknandet av avtalet befullmäktigar leasetagaren 

anställd hos sig att med för leasetagaren bindande verkan godkänna leveransen.  
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6. Leasingavgiften, leasingtid mm  

Leasingavgiften omfattar endast fordonet med extrautrustning enligt specifikation på omstående sida. I leasingavgiften ingår 

inte fordonsskatt/ kilometerskatt, avgift för omregistrering, försäkring, service och reparationer, utbyte av däck, driv- och 

smörjmedel, parkeringsböter, parkeringsavgifter eller andra i samband med fordonets brukande uppkommande kostnader.  

Skatter eller avgifter i övrigt som under leasingtiden 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 skall berättiga 

leasegivaren att av leasetagaren erhålla motsvarande belopp vid anfordran. Om leasegivaren faktureras högre pris än som 

angivits i leasingavtalet och förhöjningen är berättigad, äger leasegivaren rätt att ändra leasingavgiften i samma mån som 

fakturapriset avviker från det pris som angivits i leasingavtalet. På leasingavgiften tillkommer mervärdesskatt efter vid var tid 

gällande skattesats. Leasingavgifterna förfaller till betalning leasing periodvis (kalendermånadsvis/kvartalsvis) i förskott och 

ska vara leasegivaren tillhanda senast den första dagen i varje leasingperiod, om inte annat har avtalats. Från och med dagen 

för faktisk leverans till den första dagen i den första leasingperioden utgår en trettiondels (1/30) månadsleasingavgift per dag, 

som förfaller till betalning den första dagen i den första leasingperioden. Leasingtiden löper från och med dagen för faktisk 

leverans av leasingfordonet till och med utgången av den avslutande leasingperioden enligt detta avtal. Den första 

leasingperioden infaller den/det första kalendermånaden/kvartalet efter dagen för faktisk leverans av leasingfordonet, varefter 

avtalet gäller under avtalad grundleasingtid (antalet särskilt avtalade leasingperioder) med efterföljande 

förlängningsleasingtider om vardera tolv/fyra leasingperioder. Om räntan på den penningmarknad där leasegivaren 

refinansierar sin verksamhet ändras, 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 äger leasegivaren rätt att ändra leasingavgiften. Leasegivaren äger rätt att uttaga, vid var tid av denne 

tillämpade aviseringsavgifter och övriga administrativa avgifter.  

  

7. Deposition  

I samband med leveransen skall leasetagaren vid överenskommelse erlägga deposition enligt leasingavtalet. Deponerat 

belopp äger leasegivaren rätt att, till dess leasingförhållandet upphört och slutreglering skett, behålla som säkerhet för 

samtliga sina fordringar gentemot leasetagaren. Ränta på deponerat belopp utgår ej.  

  

8. Dröjsmålsränta, avgifter m.m.  

Vid dröjsmål med betalning av leasingavgift eller annan ersättning utgår dröjsmålsränta med två (2) procent per påbörjad 

månad på förfallet belopp samt förseningsersättning enligt lag.  Leasegivaren har rätt till ersättning för betalningspåminnelser 

samt andra åtgärder för att få betalning för förfallen skuld enligt lag. Inkommer betalningen efter förfallodag kan påföras en 

förseningsavgift om f.n. 125 kr.  

  

9. Uppsägning av leasingavtalet, förlängning av leasingtiden mm  

Leasetagaren äger rätt att från och med den tolfte leasingperioden säga upp avtalet till förtida upphörande, varvid avtalstiden 

kan sägas upp till upphörande tidigast per den sista dagen i den leasingperiod som infaller efter kalendermånaden för gjord 

uppsägning. Vid förtida lösen av avtalet äger Mercedes-Benz Finans Sverige AB rätt att ta ut lösenavgift, motsvarande 

diskontering återstående tid av avtalet, jämte sedvanliga avgifter vid lösen av avtal. Vid grundleasingtidens (antalet särskilt 

avtalade leasingperioder) utgång förlängs leasingtiden med en förlängningsleasingtid om tolv leasingperioder i sänder. Om 

leasetagaren eller leasegivaren vill att avtalet ska upphöra vid grundleasingtidens eller en förlängningsleasingtids utgång ska 

avtalet sägas upp senast en månad före grundleasingtidens eller förlängningsleasingtidens utgång.  

Uppsägningen ska göras skriftligen. Leasetagaren ska lämna leasingfordonet till leasegivaren senast vid leasingtidens utgång. 

Vid leasingavtalets upphörande med anledning av uppsägning enligt denna punkt skal leasingfordonet försäljas genom 

leasegivarens försorg. Leasingtiden upphör dock att gälla tidigast den sista dagen i den leasingperiod under vilken 

leasingfordonet är försålt. Leasetagaren är skyldig att erlägga leasingavgifterna till och med den leasingperiod under vilken 

leasingfordonet försäljes.  

Omedelbart efter gjord försäljning av fordonet ska leasegivaren upprätta en avräkning mellan leasegivaren och leasetagaren, 

varvid följande avräkningsprinciper gäller. Erhållet försäljningspris (exklusive mervärdesskatt) ska reduceras med 

försäljningsomkostnader och restvärdet vid försäljningstidpunkten enligt leasegivarens vid var tid gällande bokfört restvärde. 

Vid avräkning med anledning av att avtalet har sagts upp till upphörande vid grundleasingtidens utgång ska dock reducering 

göras med försäljningsomkostnader samt i avtalet angivet restvärde. Om underskott uppstår ska leasetagaren utge 

motsvarande ersättning till leasegivaren. Om överskott uppkommer ska detta tillfalla leasegivaren. Ersättning ska utges senast 

tio (10) dagar efter avsänd avräkning.  

  

10. Hävning av avtalet  

Leasegivaren har rätt att omedelbart häva avtalet och genast återtaga fordonet inklusive extrautrustning om någon av följande 

förutsättningar föreligger:  

a) Leasetagaren dröjer med erläggandet av leasingavgiften eller annan avgift mer än tolv dagar efter 

förfallodagen.  

b) Leasetagaren vanvårdar fordonet eller vägrar leasegivaren att besiktiga fordonet.  

c) Leasetagaren inställer sina betalningar, träder i likvidation, inleder företagsrekonstruktion, försätts i 

konkurs eller inleder ackordsförhandlingar utan konkurs.  

d) Leasetagaren i övrigt grovt åsidosätter någon bestämmelse i detta avtal.  
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Om leasingavtalet häves ska leasetagaren till leasegivaren betala dels samtliga förfallna obetalda leasingavgifter, jämte ränta 

därå enligt punkt 8 till dess full betalning sker, dels samtliga kostnader uppkomna i samband med återtagandet av fordonet 

samt dels ersätta leasegivaren med anledning av att avtalet har hävts. Ersättningen ska motsvara leasingavgifterna för 

resterande leasingtid, räknat från och med återtagandetidpunkten, vilka ska diskonteras till nuvärde efter en räntesats på sex 

(6) %, plus i avtalet angivet restvärde, varefter detta belopp ska reduceras med erhållet försäljningspris (exklusive 

mervärdesskatt) efter avdrag för försäljningsomkostnader. Vid hävning av avtalet skall leasetagarens nyttjanderätt till 

fordonet med omedelbar verkan upphöra och detta oberoende av om leasetagaren ifrågasätter hävningen. Leasetagaren 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 leasetagaren vid återtag av fordonet 

erlägger erforderlig betalning (förfallna obetalda avgifter, kostnader som uppkommit i samband med återtaget o dylikt) kan 

leasegivaren medge återinträde i leasingavtalet. Leasegivaren behöver inte underrätta eller inhämta godkännande av 

borgensman eller annan som lämnat säkerhet för avtalets fullgörande då leasegivaren medger att leasetagaren får återinträde i 

avtalet.  

  

11. Särskild annullationsavgift  

Om leasetagaren med leasegivarens skriftliga medgivande, annullerar detta avtal under tiden från och med leasetagarens 

underskrift av avtalet men innan leverans av fordonet skett, skall leasetagaren till leasegivaren erlägga hela kostnaden för 

avvecklingen av leasegivarens mellanhavande med leverantören samt särskild annullationsavgift om två (2) % av fordonets 

inköpspris, dock minst 3. 000 kr.  

  

12. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter  

Leasetagaren äger inte rätt att till annan – helt eller delvis – överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal eller 

eljest överlåta, pantsätta eller i sin tur uthyra det leasade fordonet. Leasegivaren är berättigad att överlåta eller pantsätta sina 

rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal, inklusive äganderätten till det leasade fordonet. Leasetagaren skall efter 

erhållen underrättelse om överlåtelse eller pantsättning av leasegivarens rättigheter, betala förfallna leasingavgifter respektive 

fullgöra sina skyldigheter i övrigt enligt detta avtal till den som trätt i leasegivarens ställe.  

  

13. Särskilda villkor, ändring av avtal  

Eventuella muntliga eller skriftliga ändringar av eller tillägg till detta avtal gäller endast om dessa skriftligen har godkänts av 

båda parter. Vid ändring av avtalet som är av leastagaren påkallat äger leasegivaren rätt att uttaga en administrativ avgift om 

2.400 kr exkl. moms.  

  

14. Utmätning, företagsrekonstruktion, konkurs  

Skulle utmätning företagas hos leasetagaren eller företagsrekonstruktion inledas, eller om leasetagaren försätts i konkurs, 

åligger det denne att omedelbart genom företeende av detta avtal för vederbörande utmätningsman, rekonstruktör eller 

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

  

15. Meddelande, adressändring  

Har meddelande som rör avtalet av leasegivaren avsänts till leasetagaren i rekommenderat brev under dennes i avtalet 

angivna adress eller den ändrade adress, som vid meddelandets avsändande var för leasegivaren känd såsom ny adress, skall 

meddelande anses ha kommit leasetagaren tillhanda senast på tredje dagen efter avsändandet. Har meddelande avsänts genom 

telegram skall det anses ha kommit leasetagaren tillhanda senast 24 timmar efter inlämnandet. Leasetagaren är skyldig att 

omedelbart meddela leasegivaren eventuell adressändring.  

  

16. Force majeure samt begränsning av skadeersättning  

Leasegivaren ansvarar inte för skada som beror på lagbud, 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 skall 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.  

  

17. Fasträntekontrakt  

Vid kontrakt med fastränta äger Mercedes-Benz Finans Sverige AB rätt att ta ut lösenavgift, mostvarande diskontering 

återstående tid av kontraktet, jämte sedvanliga avgifter vid lösen av kontrakt.   

  

18. Samtycke till behandling av personuppgifter    

Genom undertecknandet av detta avtal samtycker leasetagaren till att leverantören eller leasegivaren registrerar, lagrar och 

behandlar personuppgifter som leasetagaren lämnat till leverantören eller leasegivaren eller personuppgifter som leasegivaren 

kommer att lämna i framtiden, samt att leverantören eller leasegivaren från tid till annan har rätt att inhämta, registrera och 

samköra personuppgifter om leasetagaren från andra källor, exempelvis kreditupplysningsföretag eller samarbetspartners.    

Ändamålet med ovanstående behandling är att personuppgifterna skall användas, sammanställas och bearbetas för 

leverantören eller leasegivarens administration av kreditförhållandet, kredit- risk- marknads- och kundanalyser, samt i syfte 

att erbjuda och marknadsföra sina produkter och tjänster till leastagaren. Med anledning därav samtycker leasetagaren till att 

leverantören eller leasegivaren kontaktar leasetagaren.   Leasetagaren samtycker även till att personuppgifterna får utlämnas 
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till samtliga leverantörens eller leasegivarens samarbetspartners i EU i syfte att utföra kredit- risk- marknads- och 

kundanalyser, samt att erbjuda och marknadsföra sina produkter och tjänster till leasetagaren. Med anledning därav 

samtycker leasetagaren även till att samarbetspartners kontaktar leasetagaren. Leasetagaren medger även att 

personuppgifterna får lagras av leverantören eller leasegivaren och dess samarbetspartners efter att kreditförhållandet 

avslutats.    

Leasetagaren har rätt att få information om vilka personuppgifter som behandlas av levarantören eller leasegivaren om denne. 

Begäran härom skall ske i en egenhändigt undertecknad handling som lämnas eller skickas till leverantören eller 

leasegivaren. Detsamma gäller om leasetagaren vill begära rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift.  

  

19. Penningtvättslagen  

Leasetagaren förbinder sig att på leasegivarens begäran lämna all information angående sin finansiella ställning, ägarstruktur, 

styrelseledamöters identitet och all annan information som leasegivaren behöver för att uppfylla sina skyldigheter enligt lag 

(2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt att utan anfordran vid varje förändring i 

ägarstruktur eller styrelsen meddela leasegivaren. Leasegivaren har med anledning härav rätt att utföra undersökningar 

avseende leasetagaren. 
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Bilaga 2 – Audi och Volkswagen 

 
ALLMÄNNA VILLKOR 

1. Bakgrund 

Detta avtal avser finansiell respektive operationell leasing av objekt. Objektet är 

Leasegivarens egendom och Leasetagaren förvärvar inte på grund av detta avtal 

äganderätten därtill. För det fall ett restvärde är angivet ansvarar Leasetagaren 

för restvärdet (finansiell leasing) i enlighet med punkterna 9.5, 10.2 och 11.5. I 

annat fall är det fråga om operationell leasing, vilket innebär att restvärdesrisken 

ej bärs av Leasetagaren. 

 

2. Leasingtid 

2.1 Leasingen av Objektet börjar löpa från dagen för faktisk leverans (leveransdagen) 

och upphör efter utgången av angiven leasingperiod. Leasingperioden 

börjar dock löpa först den dag som infaller den första dagen i den kalendermånad 

som börjar närmast efter leveransdagen, såvida inte särskild förfallodag anges i 

avtalet (den dag då leasingperioden börjar löpa benämns nedan startdagen). 

Även om särskild förfallodag anges skall leasingperioden börja löpa tidigast vid 

faktisk leverans. 

2.2 Vid operationell leasing upphör leasingen vid angiven leasingperiods utgång 

såvida inte parterna skriftligen överenskommer om förlängning senast tre månader 

före angiven leasingperiods utgång. Vid finansiell leasing – i de fall restvärdet 

är högre än tio (10) procent – förlängs leasingperioden automatiskt med 24 må- 

nader om inte Leasegivaren eller Leasetagaren senast 30 dagar före utgången av 

pågående leasingperiod skriftligen meddelar den andra parten om att leasingen 

skall upphöra. Denna automatiska förlängning av leasingen upphör antingen vid 

utgången av nyssnämnda 24 månader eller då restvärdet uppgår till tio (10) procent. 

2.3 Leasing av Objektet upphör vid leasingperiodens utgång. Detta avtal upphör 

när parternas samtliga förpliktelser enligt avtalet har fullgjorts. 

 

3. Erläggande av Leasingavgift och andra betalningar 

3.1 Från och med startdagen till och med utgången av leasingperioden utgår 

leasingavgift i förskott för varje betalningsperiod enligt angivna uppgifter och övriga 

villkor i enlighet med detta avtal. 

3.2 Från och med leveransdagen till startdagen debiteras en interimsavgift som 

uppgår till en trettiondels (1/30) månadsavgift per dag. 

3.3 Om Leasetagaren inte återlämnar Objektet till Leasegivaren vid leasingens 

upphörande eller vid finansiell leasing förvärvar Objektet eller anvisar köpare i 

enlighet med punkt 11.5 skall Leasetagaren från leasingens upphörande till och 

med den dag då fordonet återlämnats eller full likvid erlagts för Objektet debiteras 

löpande leasingavgift. 

3.4 Särskild leasingavgift utgår med i avtalet angivet belopp och skall erläggas på 

leveransdagen om inget annat överenskommits. Om inget belopp angivits är 

Leasetagaren inte skyldig att betala någon särskild leasingavgift. 

3.5 För det fall Leasetagaren har lämnat ett Objekt i inbyte till Leverantören och 

överlåtit sin fordran på Leverantören till Leasegivaren skall detta belopp tillgodoräknas 

Leasetagaren som erlagd särskild leasingavgift. Sådan fordran skall vara 

överlåten senast på leveransdagen. 

3.6 Uppläggningsavgift utgår med i avtalet angivet belopp och skall betalas samtidigt 

med första betalning av leasingavgift och/eller interimsavgift. Administrationsavgift 

och påminnelseavgift utgår för närvarande med det belopp som anges i 

avtalet. Övriga avgifter utgår enligt de grunder som Leasegivaren vid var tid allmänt 

tillämpar vid leasing. Mervärdesskatt tillkommer på leasingavgiften för nä- 

ringsidkare. För konsument är mervärdesskatten inkluderad i leasingavgiften. 

3.7 Vid dröjsmål med erläggande av leasingavgift eller annan betalning enligt 

detta avtal skall Leasetagaren erlägga ränta på förfallet belopp med för närvarande 

tjugofyra (24) procent per år, för närvarande dock lägst sjuttiofem (75) 

kronor. 

3.8 Leasegivaren förbehåller sig rätten att innehålla och avräkna leasingavgift 

och andra betalningar från Leastagaren mot annan fordran på grund av detta 

avtal (t ex påminnelseavgift eller dröjsmålsränta) eller fordringar uppkomna inom 

den koncern som Leasegivaren tillhör, och som avser ersättning för reparation 
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eller annan åtgärd beträffande Objektet, innan avräkning sker mot leasingavgiften. 

Leasegivaren äger även rätt att innehålla betalning och avräkna mot fordran 

som förfaller till betalning vid nästkommande betalnings-period. 

3.9 På Leasegivarens anmodan skall samtliga betalningar enligt detta avtal 

erläggas via autogiro. 

3.10Leasingavgift innefattar endast ersättning för finansiering och beräknad värdeminskning. 

I leasingavgiften ingår inte med leasingförhållandet sammanhängande 

eventuella skatter och avgifter. Leasegivarens övriga kostnader såsom 

transport, tull och dylikt ingår inte heller. Sådana skatter, avgifter och kostnader 

debiteras Leasetagaren särskilt om inte annat överenskommits skriftligen.. Kostnader 

som hänför sig till utnyttjande av Objektet, såsom registreringsavgift, försäkringspremie, 

böter, drifts-, underhålls- och reparationskostnader, fordonsskatt 

eller dylikt ingår inte i leasingavgiften utan dessa skall betalas direkt av Leasetagaren. 

3.11Till säkerhet för sina förpliktelser skall Leasetagaren göra den deposition som 

specificeras i avtalet. Om inget belopp angivits är Leasetagaren inte skyldig att 

göra någon deposition. Depositionen skall erläggas senast på leveransdagen. 

Ränta utgår ej på deponerat belopp. 

 

4. Beräkning av leasingavgift 

4.1 Leasegivarens anskaffningskostnad, inklusive skatter, avgifter och kostnader, 

för Objektet samt Objektets restvärde utgör de faktorer som beräkningen av leasingavgiften 

baseras på. 

4.2 För avtal som löper med rörlig ränta baseras den i avtalet angivna leasingavgiften 

på Leasegivarens upplåningskostnad, VWFS basränta, med tillägg av en 

marginal beräknad per angiven basdag. Basräntan baseras dels på STIBOR 90 

och dels på Leasegivarens refinansieringskostnad och fastställs en gång per 

månad och publiceras på internetsidan www.vwfs.se. Vid fastställande av rörlig 

ränta tas inte hänsyn till negativ ränta. För avtal med fast ränta gäller angiven 

nominell ränta utan hänsyn till förändringar i ränteläget. 

4.3 Leasegivaren äger rätt att löpande ändra den rörliga räntan när förändringar 

sker av VWFS basränta. Ändringar av räntesatsen till Leasetagarens nackdel får 

även ske när det motiveras av kreditpolitiska beslut, eller andra kostnadsökningar 

som Leasegivaren inte skäligen kunde förutse när avtalet ingicks. Ändring av 

avgifter får ske när det motiveras av Leasegivarens ökade kostnader. 

Ränta Räntan beräknas på faktiskt antal dagar under aktuellt kalenderår med en 

Räntedagsbas 365/360 och skall erläggas i förskott för varje betalningsperiod 

tillsammans med periodbetalning. 

4.4 Vid förlängning av leasingperioden debiteras vid finansiell leasing, en leasingavgift 

som baseras på ett restvärde efter förlängningsperiodens utgång som 

uppgår till lägst 10 % samt en marknadsmässig ränta. Leasegivaren har alltid rätt 

att ta ut en avgift för förlängningen av leasingperioden. 

 

5. Ändrade kostnader 

5.1 Totalt pris och leasingavgift får ändras, om Leverantören fakturerar annat pris 

för Objektet än som anges i avtalet. Totalt pris och leasingavgift får också ändras 

om Leasegivaren erlägger likvid för Objektet i främmande valuta efter annan kurs 

än den som förutsattes av Leasegivaren vid bestämmandet av det totala priset 

eller om Leasegivaren drabbas av icke förutsedda skatter eller avgifter i samband 

förvärvet av Objektet. 

5.2 För den händelse att Leasegivarens kostnader ökar eller intäkter i anledning 

av avtalet minskar på grund av kreditpolitiska åtgärder, ändrad skattesats för 

mervärdesskatt, förändrad lagstiftning eller myndighets beslut eller anvisningar 

har Leasegivaren rätt att ändra leasingavgiften för framtida betalningsperioder för 

att få full kompensation för ökade kostnader eller minskade intäkter. 

5. 3 Leasetagaren skall aviseras skriftligen om förändring av leasingavgiften, 

varvid Leasegivaren skall informera Leasetagaren om orsaken till förändringen. 

 

6. Objektet 

6.1 Leasegivaren eller representant för denne äger rätt att, efter föregående 

meddelande, när som helst under leasingtiden besiktiga Objektet. Leasegivaren 

har rätt att förse Objektet med märkning som utvisar att det tillhör Leasegivaren. 

6.2 Leasetagaren har inte rätt att utan Leasegivarens skriftliga medgivande utföra 

ändringar av eller ingrepp i Objektet. 

6.3 Det åligger Leasetagaren att hålla Leasegivaren skadeslös med anledning av 
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krav på grund av person- eller sakskador som kan ha förorsakats genom Objektets 

brukande eller transport till/från Leasetagaren. 

6.4 Skulle utmätning företagas hos Leasetagaren eller Leasetagaren försättas i 

konkurs åligger det Leasetagaren att omedelbart underrätta Leasegivaren därom 

samt att med uppvisande av detta avtal för vederbörande utmätningsman eller 

konkursförvaltare upplysa om Leasegivarens äganderätt. 

6.5 Leasetagaren skall medverka till att det i bilregistret anges att Leasegivaren 

är ägare till Objektet med Leasetagaren som brukare. 

 

7. Undersökning, fel eller brist i Objektet 

7.1 Leasetagaren har, att på samma sätt som om denne själv köpt Objektet av 

Leverantören, mottaga och undersöka detsamma. Leasetagaren skall inom skälig 

tid reklamera eventuellt fel eller brist i Objektet hos Leverantören. Leasetagaren 

skall omedelbart meddela Leasegivaren om leveransen godkännes eller inte. 

Leasetagare som är näringsidkare skall på egen bekostnad framföra och fullfölja 

talan mot Leverantören avseende fel eller brist i Objektet. 

7.2 Beträffande Objektets kvalitet, prestanda och skick, leverans, leveranstid, 

garantitid, service etc. gäller de allmänna och särskilda bestämmelser som framgår 

av avtalet med Leverantören eller i avsaknad av sådana bestämmelser, köplagen 

och/eller gällande branschsedvänja. Leasegivaren överlåter på Leasetagaren 

att utöva den rätt Leasegivaren har eller får gentemot Leverantören på grund 

av avtalet med denne. Leasegivaren har inget ansvar för Leverantörens fullgö- 

rande av sina åtaganden avseende Objektet. 

7.3 Leasetagaren skall hålla Leasegivaren skadeslös för alla kostnader och allt 

ansvar som Leasegivaren kan drabbas av med anledning av Leasetagarens talan 

mot Leverantören. På begäran av Leasegivaren skall Leasetagaren förskottera 

sådana beräknade kostnader. 

7.4 Leasegivaren har inte något ansvar för utebliven eller försenad leverans av 

Objektet eller andra brister i Leverantörens fullföljande av sina åtaganden och inte 

heller för kostnader som kan uppstå i samband med leveransen. 

7.5 Leasegivaren garanterar inte Objektets kvalitet, prestanda och skick, inte 

heller dess lämplighet för Leasetagaren. 

7.6 Fel eller brist i Objektet berättigar inte Leasetagaren till innehållande av eller 

avdrag på betalningar enligt detta avtal. Leasetagaren är inte heller berättigad till 

uppskov med dessa betalningar. 

7.7 Leasetagaren äger endast rätt att häva detta avtal på grund av fel eller brist i 

Objektet om Leasegivarens rätt till hävning enligt avtalet med Leverantören är 

fastställd. Sådan hävning skall ske på villkor som håller Leasegivaren skadeslös. 

 

8. Objektets brukande 

8.1 Objektet får inte nyttjas utanför Sveriges gränser under en sammanhängande 

period överstigande 45 dagar eller utanför EES utan särskilt medgivande från 

Leasegivaren. Objektet får överhuvudtaget inte nyttjas utanför Sveriges gränser 

av annan än förare som är folkbokförd i Sverige. Objektet får inte heller nyttjas i 

tävlingssammanhang. Objektet får endast nyttjas i yrkesmässig trafik efter särskilt 

medgivande från Leasegivaren. Leasetagaren ansvarar för att samtliga erforderliga 

tillstånd för sådan trafik inhämtas. Leasetagaren får inte hyra ut Objektet till 

annan eller låta annan bruka Objektet mer än tillfälligt. 

8.2 Det åligger Leasetagaren att på egen bekostnad väl vårda Objektet i enlighet 

med Leverantörens och generalagentens anvisningar och rekommendationer så 

att det är i gott, funktionsdugligt och lagenligt skick. Underhåll och reparation får 

endast utföras av auktoriserad verkstad. 

8.3 För det fall Leverantören eller Leasegivaren har till Leasetagaren förmedlat 

försäkring av Objektet skall detta specificeras på förstasidan i detta avtal. För 

försäkringen gäller de villkor som försäkringsgivaren tillhandahåller Leasetagaren 

från tid till annan och som framgår av försäkringsvillkoren/försäkringsbrevet. . 

8.4 Leasetagaren skall på eget initiativ och på egen bekostnad utföra kontrollbesiktning 

av Objektet enligt lag. 

 

9. Förlust av eller skada på Objektet 

9.1 Leasetagaren svarar, oberoende av vållande, för förlust av eller skada på 

Objektet. Om Objektet skadas, förstörs, förloras eller förslits onormalt skall Leasetagaren 

genast underrätta Leasegivaren därom. Härvid äger Leasegivaren begära 

särskild säkerhet av Leasetagaren för återstående leasingavgifter och andra 
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betalningar enligt detta avtal. 

9.2 Leasetagaren skall på egen bekostnad teckna och vidmakthålla försäkring motsvarande Objektets fulla värde från och 

med leveransdagen och under leasingperioden. Leasegivaren skall antecknas som förmånstagare och 

eventuell försäkringsersättning skall utbetalas till Leasegivaren. 

9.3 På Leasegivarens begäran skall Leasetagaren uppvisa gällande försäkringsbrev 

och kvitto på att premie har erlagts. Vid inträffad skada skall Leasetagaren 

utan dröjsmål insända en komplett skadeanmälan till försäkringsbolaget samt 

skicka en kopia till Leasegivaren. I samtliga försäkringsfall svarar Leasetagaren 

för självriskbeloppet. 

9.4 Vid skada på Objektet där reparation bör ske skall utfallande försäkringsersättning 

användas till betalning av reparationskostnad. Leasetagaren skall svara 

för de reparationskostnader som inte täcks av försäkringsersättningen. 

9.5 Vid skada på Objektet där reparation inte bör ske eller vid förlust av Objektet, 

skall Leasetagaren till Leasegivaren erlägga alla förfallna oreglerade leasingavgifter 

och andra betalningar enligt detta avtal, inklusive dröjsmålsränta enligt punkt 

3.7. Därutöver skall Leasetagaren erlägga följande belopp till Leasegivaren, eventuell 

skillnad mellan, bokfört restvärde vid tidpunkten för försäkringsbolagets 

reglering av skadan minskat med det belopp Leasegivaren på grund av skadan 

eller förlusten erhållit i försäkringsersättning och vid försäljning av Objektet. För 

det fall Leasetagaren inte ingår nytt finansieringsavtal med Leasegivaren avseende 

annat Objekt ska Leasetagaren som ersättning för kostnader som uppkommer 

i samband med förtida upphörande av finansieringen till Leasegivaren erlägga 

ett belopp uppgående till 5 625 kronor om Leasetagaren är konsument och 

4500 kronor om Leasetagaren är näringsidkare. Om skada uppkommit med anledning 

av att Leasetagaren varit försumlig skall denne även utge ersättning i 

enlighet med regleringen i punkt 10.2. 

9.6 För det fall försäkringsbolaget lämnar ersättning i form av ett annat objekt 

skall Leasetagaren innan Leasetagaren accepterar sådant objekt inhämta Leasegivarens 

samtycke. För ersättningsobjekt skall ersättningsavtal tecknas. 

9.7 Skada på eller förlust av Objektet befriar inte Leasetagaren från dennes 

förpliktelser enligt detta avtal. Detta gäller även för det fall Leasetagaren inte kan 

bruka Objektet. Intill dess avräkning skett enligt punkt 9.5 och Leasegivaren erhållit 

avräkningsbeloppet är Leasetagaren skyldig att erlägga förfallande leasingavgifter 

och övriga avgifter. Efter det att avräkning skett och avräkningsbeloppet 

betalats upphör avtalet att gälla. 

 

10. Förtida uppsägning 

10.1Leasegivaren äger rätt att omedelbart säga upp avtalet till upphörande och 

begära att Objektet återställs eller vid behov på Leasetagarens bekostnad återtaga 

Objektet i följande fall: 

 Leasetagaren dröjer med erläggande av leasingavgift eller annan betalning 

enligt detta avtal, (i) om Leasetagaren är konsument, mer än en månad efter 

förfallodagen, eller (ii) om Leasetagaren är näringsidkare, mer än (10) dagar 

efter förfallodagen. Leasetagaren inte erlägger premie för försäkring eller vägtrafikskatt 

i rätt tid. 

 Objektet blir belagt med körförbud. 

 Leasetagaren vanvårdar Objektet, vidtar åtgärd som äventyrar Leasegivarens 

äganderätt till Objektet eller förvägrar besiktning. 

 Leasetagaren åsidosätter i övrigt bestämmelser i detta avtal och inte vidtar 

rättelse efter skriftligt påpekande från Leasegivaren. 

 Då eventuell säkerhet för detta avtal (i) om Leasetagaren är konsument, avsevärt 

har försämrats, eller (ii) om Leasetagaren är näringsidkare, inte längre är 

betryggande. 

 Det (i) om Leasetagaren är konsument, står klart, eller (ii) om Leasetagaren är 

näringsidkare, finns skälig anledning att anta, att Leasetagaren eller eventuell 

borgensman inte kommer att fullgöra sina respektive betalningsförpliktelser enligt 

detta avtal och eventuell borgensförpliktelse eller annan förpliktelse mot Leasegivaren. 

 Om Leasetagaren är näringsidkare, Leasetagaren eller eventuell borgensman 

inställer sina betalningar, försätts i konkurs eller inleder företagsrekonstruktion 

eller ackordsförhandlingar utan konkurs eller träder i likvidation. 

 Om Leasetagaren är näringsidkare, Leasetagarens ägarstruktur eller inriktning 

avseende rörelsen väsentligen ändras eller Leasetagarens rörelse i sin helhet 

eller väsentlig del därav överlåts. 

10.2Om avtalet upphör enligt punkt 10.1 skall Leasetagaren ersätta Leasegivaren 
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för samtliga förfallna oreglerade avgifter och andra betalningar enligt detta avtal, 

inklusive dröjsmålsränta enligt punkt 3.8. Därutöver skall Leasetagaren erlägga 

följande belopp till Leasegivaren: 

 vid operationell leasing, skadestånd uppgående till trettiofem (35) procent av 

summan av de icke förfallna leasingavgifterna, 

 vid finansiell leasing, bokfört restvärde vid tidpunkten för Objektets återlämnande 

minskat med det belopp som Leasegivaren erhåller vid försäljning av 

Objektet eller av Leasegivaren uppskattat försäljningsvärde. Vid beräkningen 

skall bokfört restvärde samt försäljningslikvid vara inklusive moms. Bokfört restvärde 

beräknas utifrån Objektets anskaffningsvärde med avdrag för gjorda värdeminskningar 

enligt annuitetsmetoden baserade på aviserade leasingavgifter. 

Leasetagaren ska även erlägga skadestånd med en (1) procent av bokfört restvärde 

gånger kvarstående löptid (angivet i år). 

Skadeståndet skall dock vid både operationell och finansiell leasing alltid uppgå 

till minst 5.625 kronor om Leasetagaren är konsument och 4.500 kronor om Leasetagaren 

är näringsidkare. 

10.3 Leasetagaren har inte rätt att säga upp avtalet i förtid utan att en särskild 

överenskommelse först träffas med Leasegivaren om villkoren för ett förtida upphörande. 

 

11. Avtalets upphörande 

11.1 Vid avtalets upphörande skall Objektet med hänsyn till normal förslitning 

vara i gott och funktionsdugligt skick och i övrigt uppfylla villkoren i detta avtal. 

Leasetagaren skall ersätta Leasegivaren för eventuella kostnader för att återta 

Objektet och för att återställa Objektet i avtalsenligt skick. 

11.2 Vid operationell leasing skall Objektet vid leasingens upphörande tillsammans 

med samtliga handlingar och all utrustning, utan dröjsmål och på Leasetagarens 

bekostnad och risk återlämnas till en av Leasegivaren angiven plats. Leasetagarens 

ansvar för Objektets vård upphör inte förrän Leasegivaren själv eller 

dennes representant omhändertagit Objektet. 

11.3 För det fall deposition erlagts som säkerhet för Leasetagarens åtagande 

enligt detta avtal, skall depositionen efter avdrag för Leasegivarens eventuella 

fordran mot Leasetagaren återbetalas till Leasetagaren. 

11.4 Vid operationell leasing ska Leasetagaren för det fall mätarställningen vid 

avtalets upphörande överstiger angiven körsträcka till Leasegivaren betala angiven 

kostnad för övermil. För det fall mätarställningen understiger denna summa 

skall Leasegivaren till Leasetagaren utbetala eventuell angiven återbetalning vid 

undermil, dock högst för det maximala antal undermil som specificeras i avtalet. 

För beräkning av antalet övermil/undermil skall angiven körsträcka proportioneras 

mot den utnyttjade leasingtiden. 

11.5 Vid finansiell leasing äger Leasetagaren rätt att erlägga restvärdet eller 

anvisa en köpare som erlägger restvärdet. Restvärdet ska erläggas till Leasegivaren 

senast den dag leasingperioden upphör och äganderätten till Objektet övergår 

till den som erlagt restvärdet. Leasetagaren äger även rätt att återlämna Objektet 

till Leasegivaren på av denne anvisad plats. En avräkning upprättas därefter 

varvid en jämförelse görs mellan restvärdet och den köpeskilling som Leasegivaren 

erhåller för Objektet. Om köpeskillingen är lägre än restvärdet ska Leasetagaren 

erlägga en tillkommande leasingavgift motsvarande mellanskillnaden till Leasegivaren 

och om köpeskillingen överstiger restvärdet ska Leasegivaren kreditera 

tidigare fakturerade leasingavgifter motsvarande mellanskillnaden och utbetala 

beloppet till Leasetagaren. Vid ett återlämnande av Objektet tillkommer en avgift. 

Vid en förlängningsperiod fastställs restvärdet av Leasegivaren. 

 

12. Behandling av personuppgifter - samtyckesförklaring 

12.1 Leasetagaren lämnar genom underskrift av avtalet och att särskilt kryssa i 

rutan ”Samtyckesförklaring” sitt samtycke till att Leasegivaren behandlar de personuppgifter, 

inklusive personnummer, som Leasetagaren lämnar om sig själv i 

samband med avtalet i den utsträckning som krävs för att Leasegivaren skall 

kunna använda personuppgifterna för administration av avtalet och för andra 

åtgärder Leasegivaren finner nödvändiga för fullgörande av avtalet, för att fullgöra 

samarbeten och/eller projekt mellan Leasegivaren och dess nuvarande och framtida 

samarbetspartners samt för marknadsföringsändamål. 

12.2 Med ”behandlar” avses varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas med 

personuppgifterna, vare sig detta sker på automatisk väg eller inte, till exempel 

insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, 
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inhämtande, användning, utlämnade av personuppgifterna genom översändande 

till annan än Leasegivaren (såsom till exempel Leverantören eller dennes 

distributör/samarbetspartner) eller annat tillhandahållande av personuppgifterna 

till mottagare inom eller utom Europeiska Unionen eller Europeiska Ekonomiska 

Samarbetsområdet. 

12.3 Om felaktigheter förekommer i personuppgifterna och Leasetagaren önskar 

rättelse av sådana felaktigheter skall Leasetagaren kontakta Leasegivaren. 

Leasetagare som är fysiker kan få information om vilka personuppgifter som 

behandlas av Leasegivaren avseende honom eller henne, genom att lämna eller 

skicka en skriftlig, egenhändigt undertecknad begäran om detta till Leasegivaren. 

Begäran skall ställas till Personuppgiftsutdrag, Volkswagen Finans AB, SE-151 

88, Södertälje. 

12.4 Samtyckesförklaring enligt punkt 12.1 skall avges av konsument samt av 

näringsidkare som bedriver rörelse i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag. 

 

13. Rätt till information 

Genom underskrift av avtalet godkänner Leasetagaren och den/de person(er) 

som undertecknar avtalet att Leasegivaren lagrar, bearbetar och vidarebefordrar 

information om Leasetagaren och den/de person(er) som undertecknat avtalet 

och dess finansiella ställning till svenska och utländska företag ingående i Leasegivarens 

koncern. För att säkerställa administrationen samt för att kunna vidta 

övriga åtgärder som Leasegivaren finner nödvändiga för fullgörande av detta avtal 

skall Leasegivaren vidare äga rätt att vidarebefordra information om avtalsförhållandet 

mellan Leasegivaren och Leasetagaren till Leverantören eller dennes distributör/samarbetspartner. 

 

14. Överlåtelse och pantsättning 

14.1 Leasegivaren äger rätt att överlåta eller pantsätta sin rätt till betalning och 

övriga rättigheter enligt detta avtal inklusive äganderätten till Objektet. Överlåtelse 

av Objektet skall dock ske med förbehåll för Leasetagarens rättigheter enligt detta 

avtal. 

14.2 Leasetagaren får inte överlåta eller pantsätta Objektet eller del därav. Leasetagaren 

får inte heller utan skriftligt medgivande från Leasegivaren överlåta eller 

pantsätta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal. 

 

15. Flera Leasetagare 

Om fler än en person anges som Leasetagare och undertecknar detta avtal, skall 

dessa personer gemensamt betraktas som Leasetagare. De angivna personerna 

svarar solidariskt för samtliga Leasetagarens förpliktelser enligt avtalet och avtalets 

bestämmelser avseende Leasetagaren skall äga tillämpning på envar av 

dem. 

 

16. Meddelande 

Har meddelande som rör detta avtal av Leasegivaren avsänts till Leasetagaren i 

rekommenderat brev under dess i detta avtal angivna adress, eller på den ändrade 

adress som vid meddelandets avsändande är för Leasegivaren känd som 

rätt adress, skall meddelandet anses ha kommit adressaten tillhanda senast på 

tredje arbetsdagen efter avsändandet. Har meddelande avsänts med telefax skall 

det anses ha kommit adressaten tillhanda efter det att ett kvitto från telefaxen på 

att meddelandet nått mottagaren har erhållits. Har meddelandet avsänts via epost 

skall det anses ha kommit Leasetagaren tillhanda vid avsändandet. 

 

17. Force majeure 

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

krigshändelse, terrorism, strejk, lockout, blockad eller annan liknande omständighet. 

 

Förbehållet i fråga 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 skall ersättas av Leasegivaren endast i den mån som det kan 

visas att Leasegivaren inte varit normalt aktsam. Leasegivaren och dennes ombud 

ansvarar inte i något fall för indirekt skada. 

 

18. Ändringar och tillägg 

Om inte annat stadgas på annat ställe i detta avtal skall alla förändringar och/eller 

tillägg till detta avtal vara skriftliga och undertecknas av båda parter för att äga 
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giltighet. 

19. Lagval och behörig domstol 

Detta avtal skall regleras av svensk rätt. Tvist i anledning av detta avtal skall 

avgöras av svensk domstol. 

 

Särskilda villkor vid Distansavtal 

 

20. Ångerrätt 

Leasetagaren kan ångra eller returnera sin beställning från och med den dag 

Leasetagaren gör sin beställning till och med 14 dagar efter mottagandet av det 

beställda Objektet. Om Leasetagaren har debiterats för Objektet, helt eller delvis, 

får Leasetagaren i och med returneringen en återbetalning. 

Om Leasetagaren vill ångra sig ska Leasetagaren meddela Leverantören detta 

skriftligen. Detta kan göras genom att använda sig av Konsumentverkets 

förtryckta standardformulär för returer. Det skriftliga meddelandet måste vara 

mottagaren tillhanda inom den 14-dagars period som angetts här ovan. 

Leasetagaren ska returnera Objektet i enlighet med punkt 21 Returer. Leasegivaren 

kommer att göra en återbetalning av erlagda avgifter, företrädesvis med samma 

betalningssätt som Leasetagaren använde vid betalningstillfället. Återbetalning ska 

ske snarast möjligt, dock senast inom 14 dagar efter det att Leverantören fått 

Leasetagarens meddelande om ånger under förutsättning att Leasetagaren har 

lämnat åter Objektet. Ett annat betalningssätt kan komma att användas för 

återbetalningen om Leasetagaren godkänner en sådan ändring. 

 

21. Returer 

Leasetagaren ska återlämna Objektet till Leverantören senast inom 14 dagar från det att 

meddelande om ånger kommit Leverantören tillhanda. Leasegivaren garanterar en 

fullständig återbetalning, alternativt om Leasetagaren inte har erlagt någon betalning 

att inte begära någon ersättning från Leasetagaren, under förutsättning att Objektet 

returneras i samma skick som vid leverans till Leasetagaren. Detta innebär att Objektet 

inte får ha skadats, nedsmutsats, ändrats eller brukats i större omfattning än vad som 

krävs för att avgöra Objektets egenskaper och funktion. Om Objektet inte är i samma 

skick vid återlämnandet som vid leverans kommer avdrag på återbetalningen eller 

anspråk på ersättning att utgöras av hela Objektets värdeminskning. 

 

 

 

 

 


