
Adress: 

Namn: Org. Nr:

Postnr / ort:

Mail: Telefonnummer:

Mottagare på Svea Husbilar:

FÖRMEDLINGSAVTAL

Svea Husbilar är en del av Svenska Husbilsgruppen AB. Org. nr: 559059-6721. E-post: info@sveahusbilar.se. Tel: 010-179 07 00. Webb: www.sveahusbilar.se

Adress: 

Namn: Personnummer / Org. nr:

Postnr:

Mail: Telefonnummer:

Kontaktperson:

Telefonnummer kontaktperson: Mail kontaktperson:

FORDON

Registreringsnummer: 

Märke: Modell:

Tillverkningsår: Mätarställning (mil): 

Finns service bok? (Ja / Nej): 

Senast kamremsbytt: 

Nästa besiktning: 

Senast oljeservice: 

Antal nycklar: * Kontrollnummer ägarbevis (Gula delen):

ÄR FORDONET FINANSIERAT

Ja / Nej: Kreditgivare: 

Kundnummer: Restskuld:

Om fordonet är kreditspärrat enligt ovan kommer Svea Husbilar vid försäljning av fordonet lösa / betala av 

Uppdragsgivarens finansiering / kredit inför leveransen av fordonet till den nya ägaren. Detta sker i samband med 

inbetalning av slutlikvid från köparen. Se fullmakt för lösen av kredit på Bilaga 2.

För administration av kredit, kontakt med kreditmarknadsbolag, kontantutlägg i upp till 14 dagar för lösen av 

Uppdragsgivarens kredit, samt lösen av kreditspärr m.m. tar Svea Husbilar ut en avgift på 3995 kr (3196 kr + moms).

Ägarbyte görs först till Svea Husbilar för bolagets garantiåtaganden mot köpare, och sedan till köparen.

* Svea Husbilar är auktoriserade av Transportstyrelsen att digitalt med Kontrollnumret registrera ägarbytet när fordonet säljs.

Efter inlämning av fordonet tar Uppdragsgivaren med registreringsbeviset hem och sparar detta tills efter utbetalning av

slutlikvid skett för fordonet.

Ort:

UPPDRAGSGIVARE

FÖRMEDLARE

Förmedlingsavtal v2.1

Förekommit djur i fordonet? (Ja / Nej): Förekommit rökning i fordonet? (Ja / Nej):

1/10

Antal gasoltuber / Modell?



Genom Uppdragsgivarens underskrift av Förmedlingsavtalet bekräftas per kontraktsdagen 

att Uppdragsgivaren och eventuell kontaktperson tagit del av och godkänt 

Förmedlingsavtalet (10 sidor). Tilläggsbeställningar i Bilaga 1 samt fullmakt i Bilaga 2 

bekräftas även genom underskrift nedan.

INGÅENDE AVTAL SAMT GODKÄNNANDE

Namnförtydligande: 

Underskrift:

UNDERSKRIFTER

Namnförtydligande: 

Underskrift:

UPPDRAGSGIVARENS BANK OCH KONTONUMMER 

FÖR UTBETALNING AV SLUTLIKVID

Bank:

Clearing nummer: Kontonummer:

ANNONSERING OCH FÖRSÄLJNING

Datum / Ort: Datum / Ort:

Uppdragsgivaren Förmedlaren
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Svea Husbilars primära mål är alltid att inom avtalstiden 

sälja fordonet till överenskommet annonseringspris.

Annonseringspriserna sätts i samarbete mellan

Uppdragsgivaren och Svea Husbilars prisanalytiker som

anpassar prisbilden till rådande marknadsläge.

Att aktivt justera priset för att på så sätt hitta 

marknaden / köparna är av största vikt för att kunna 

genomföra en framgångsrik försäljning av fordonet.

Svea Husbilar har en väletablerad och framgångsrik

försäljningsprocess som är strategiskt uppdelad för att

anpassa fordonet till rådande marknadspris.

Minst två till tre annonseringspriser är bra att ha med i 

grundplanen. Läs mer om prisstrategin och annonsering 

på sida 3, eller prata med Svea Husbilars säljare.

Förhandlingsutrymme:

Svea Husbilar arbetar aktivt emot prutning i förhandlingen med köparen av fordonet. 

Däremot kan ett förhandlingsutrymme ibland vara helt avgörande för att få igenom affären där och då. 

Detta kan t.ex. nyttjas via en liten prutning eller för att köparen önskar få med ex. tillbehör, garanti, 

verkstadsmontage / verkstadsreparationer på fordonet eller har ett inbyte som de vill att Svea Husbilar 

ska köpa in. Finnes funktionsfel etc. på fordonet kan förhandlingsutrymmet även användas som 

kravställning på åtgärd för att få igenom affären med köparen som förväntar sig ett välfungerande 

fordon. För fordon i denna prisklass samt från förhandlingserfarenhet rekommenderar vi därför 

ett utrymme för detta på mellan 25.000 – 50.000 kr beroende på fordon och pris.

FÖRMEDLINGSAVTAL

Annonseringspris 2

Annonseringspris 3

Prisstrategi

Annonseringspris 4

Annonseringspris 1

Antal dagar 

på annons:

Förhandlingsutrymme



FÖRMEDLINGSUPPDRAGET

Svea Husbilars primära mål är att så fort som möjligt sälja fordonet till överenskommet annonseringspris. 

Annonseringspriserna sätts alltid i samarbete mellan uppdragsgivaren och Svea Husbilars prisanalytiker som 

anpassar prisbilden till rådande marknadsläge.

Svea Husbilar har en väletablerad och framgångsrik försäljningsprocess som är strategiskt uppdelad för att 

anpassa fordonet till rådande marknadspris.

Svea Husbilar får härmed i uppdrag av ägaren till förmedlingsobjektet (Uppdragsgivaren) att förmedla 

försäljningen av objektet samt mottaga betalning av köparen. Svea Husbilar ska i enlighet med detta avtal föra 

vidare betald slutlikvid minus förmedlingsprovision och eventuella godkända kostnader (reparationer m.m.) till 

uppdragsgivaren. Utbetalningen kan ske upp till 10 bankdagar efter att leveransen skett till köparen. 

Fullständig sluträkning mailas ut i samband med utbetalning. 

Svea Husbilar eftersträvar alltid att göra utbetalningen så snart som möjligt. 

Svea Husbilar kan aldrig garantera att objektet blir sålt. 

Uppdragsgivaren godkänner i enlighet med detta kontrakt att Svea Husbilar sparar personuppgifter för 

eventuell uppföljning enligt GDPR.

AVTALSTID

Detta uppdrag är utan bindningstid och löper automatiskt vidare tills dess att någon part säger upp detta.

Uppdraget är förenat med ensamrätt till dess att fordonet är sålt eller hämtas.

Uppdragsgivaren är alltid skyldig att meddela förmedlaren om hen blir kontaktad direkt av en potentiell köpare 

av deras fordon och skall under löptiden hänvisa potentiella köpare direkt till förmedlaren.

Uppdragsgivaren är under förmedlingsperioden ej tillåten att förhandla med potentiella köpare.

ANNONSERING

Svea Husbilar eftersträvar alltid att få så mycket betalt som möjligt för fordonet.

Inom ca 1-2 veckor efter den första annonsen märker Svea Husbilar tydligt om intresset för fordonet är rimligt 

eller för högt.

Utgångspriset kan komma att överskridas eller underskridas efter överenskommelse med uppdragsgivaren 

(sms, mail, telefon, detta avtal). Svea Husbilar kan ej sänka priset utanför ramarna av detta avtal utan 

uppdragsgivarens skriftliga godkännande via mail.

Ett vanligt annonseringsintervall 10-20 dagar per annonseringspris.

• Annonseringspris 1.

Önskar uppdragsgivaren ett högre utgångspris än vad Svea Husbilar rekommenderar efter sin prisanalys 

på fordonet så utgår Svea Husbilar från detta i högst två veckor. På 1-2 veckor märks det ofta om priset är 

rimligt då vi inom tidsramen bör komma i kontakt med intressanta köpare. Uteblir intresse från köparna är 

det viktigt att justera priset för att möta marknaden bättre. 

• Annonseringspris 2.

Om köpintresse helt uteblir är det viktigt att vi anpassar oss till marknaden för att möjliggöra en försäljning.

Om intresse för fordonet visas strax innan tilltänkt prissänkning äger Svea Husbilar rätten att avvakta med 

prissänkning ett par dagar för att öka chansen att sälja husbilen till det högre priset.

• Annonseringspris 3 och 4.

Om intresset är lågt eller t.o.m. uteblivet, dvs om marknaden / köparna inte reagerar på våra första 

annonser kan ytterligare justering av marknadspriset komma att behövas för att få fordonet sålt. 

En aktiv annonsering förespråkas om intresset fortfarande uteblir efter tidigare sänkningar.

Konkurrensen på husbilsmarknaden är hård, och är vi inte aktiva i vår annonsering och prissättning för att 

försöka möta kunderna kommer vi inte kunna sälja husbilen.

Om intresset för ditt fordon trots prisjusteringar varit lågt och vi t.ex. ser att liknande fordon annonseras eller 

säljs billigare än ert kan ytterligare en justering av marknadspriset komma att behövas för att möta köparna 

bättre och därmed få fordonet sålt.

Uppdragsgivaren uppmanas kontakta Svea Husbilar efter 60 dagar för en ny pris diskussion.
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MARKNADSFÖRING

Uppdragsgivaren tillåter att fordonet fotas, filmas samt annonseras på t.ex. Svea Husbilars hemsida, 

Blocket, Byt Bil, Facebook och övriga aktuella annonseringskanaler.

För att maximera chanserna att sälja fordonet och för att attrahera kunder från hela Sverige, tar Svea 

Husbilar rikligt med professionella bilder i vår studio, samt skapar en detaljerad informationsspecifikation av 

fordonet.

FÖRHANDLINGSUTRYMME

Svea Husbilar arbetar alltid aktivt med köparna för att minimera prutmån av våra förmedlingsobjekt.

Däremot kan ett förhandlingsutrymme vara direkt avgörande för genomförandet av en affär då alla fordon är 

under hård konkurrens från andra fordon på marknaden.

Förhandlingsutrymmet kan i vissa fall möjliggöra en snabb affär med tilltänkt kund direkt på anläggningen.

Detta kan även användas av Svea Husbilar för förhandling av tillbehör, garanti eller montage för 

motsvarande summa för att få igenom affären i enlighet med köparens önskemål.

Finnes funktionsfel etc. på fordonet kan förhandlingsutrymmet även användas som kravställning på 

verkstadsåtgärd för att få igenom affären med köparen som kräver ett välfungerande fordon för att affären 

skall kunna gå igenom. 

Uppdragsgivaren får då en detaljerad rapport på detta med både bilder och beskrivning av eventuellt fel.

Vi rekommenderar oftast ett förhandlingsutrymme på mellan 25.000 – 50.000 kr beroende på bil och pris.

FUNKTIONS, KVALITETSTEST OCH VARUDEKLARATION

Ert objekt kommer att genomgå en obligatorisk funktions-, fukt-, gasol- och kvalitetstest, en så kallad 

varudeklaration. 

Funktionstestets syfte är att finna funktions- eller säkerhetsfel samt se över husbilens allmänna intryck. 

Mindre eventuella repor eller andra små brister kan anses ”normala” för en begagnad husbil.  

Om det finns fel på fordonet vid funktionstestet kommer Svea Husbilar skicka en detaljerad rapport på detta 

med både bilder och förklaring på felet / felen.

Om Svea Husbilar finner det nödvändigt, efter funktions- och kvalitetstestet, att utföra reparationer etc. för att 

bibehålla garantitider mot en köpare samt öka chanserna till att sälja fordonet, kommer Svea Husbilar alltid 

att kontakta Uppdragsgivaren innan arbetet utförs för skriftligt godkännande. 

Godkänd verkstadsoffert kan i efterhand inte nekas då reparationerna påbörjas omgående inför leverans.

Funktionstestet tar mellan 4-8 timmar och kan inte jämställas med en besiktning.

Funktionstestet fokuserar på fyra områden:

1. Funktion (Allt måste fungera).

2. Säkerhet (Fordonet måste kunna framföras utan risk för förare eller trafikanter).

3. Fukt (Fordonet får ej vara fuktskadat)

4. Gasol (Gasolsystemet skall vara säkert och fungera).

På grund av köparnas höga krav på fordonets standard, renlighet och förväntningar på fordon i denna 

prisklass är ett godkännande av nödvändiga reparationer helt avgörande för huruvida försäljningen går 

igenom eller inte. 

OBS: Testet utförs senast i samband med att Svea Husbilar har en intressent på fordonet eller efter 

att ett preliminärt skrivet köpekontrakt med förbehåll om att testet skall utföras samt att eventuella 

noteringar skall åtgärdas. 

Testet kan i mån av tid även utföras under själva förmedlingen innan eventuell köpare visat intresse för ert 

fordon. Under högsäsong kan kötiden för funktionstest öka.

Uppdragsgivaren får alltid en detaljerad rapport bestående av förklaringar och bilder på upptäckta brister.

Godkänt arbete dras från sluträkningen efter försäljningen, eller vid uppsägning av avtalet.

FÖRMEDLINGSAVTAL



GARANTIER

För att klara av garantiåtaganden gentemot köparen måste Svea Husbilar utföra ett obligatoriskt 

funktionstest av det inlämnade fordonet.

Svea Husbilar eftersträvar 100% nöjda kunder och garantiåtagandet är en oerhört viktig trygghetsfaktor för 

att få Uppdragsgivarens fordon sålt. Svea Husbilar arbetar därför med både Fragus garantier samt Svensk 

Husbilsgaranti för att i grunden skapa nöjda kunder och samtidigt snabbt kunna hantera ett eventuellt 

garantiåtagande på ett professionellt sätt.

För att garantera Uppdragsgivaren att framtida kostnader inte uppkommer (reklamationer som 

efterfaktureras) är denna försäljningsförsäkring obligatorisk. Kostnaden är 4995 kr och dras på 

sluträkningen.

Genom denna garanti är Uppdragsgivaren helt fri från framtida dolda fel på fordonet. 

Svea Husbilar har genom garantin inte rätt att efterfakturera Uppdragsgivaren för dolda fel (många andra 

förmedlare använder sig tyvärr aktivt av efterfakturering av dolda fel).

FABRIKSGARANTIER / NYBILSGARANTI

Förpliktelser som krävs för eventuella fabriksgarantier ligger under förmedlingstiden helt under 

Uppdragsgivarens ansvar ( t.ex. täthetsinspektion, auktoriserad service under garantitid).

Om inlämnat fordon inte är servat enligt tillverkarens rekommendationer eller krav för fabriksgaranti ska 

detta utföras, antingen av Svea Husbilar, eller annan part som Uppdragsgivaren anlitar. 

Om en garantiåtgärd infaller inom garantitiden är detta Uppdragsgivarens ansvar, självfallet kan 

Uppdragsgivaren anlita Svea Husbilar för att garantiåtgärder skall åtgärdas hos berörd verkstad.

REPARATIONER OCH ÖVRIGA KOSTNADER

Reparationer eller service (utöver redan godkända poster i uppdragsavtalet) som noteras på funktions- och 

kvalitetstestet påbörjas först efter skriftligt godkännande av verkstadsoffert.

Upptäcks inga fel fortskrider försäljningen automatiskt och Uppdragsgivaren informeras om detta.

Arbetet utförs omgående för att maximera möjligheten till försäljning med snabb leverans och därmed även 

utbetalning till Uppdragsgivaren.

Husbilskunden köper som regel alltid på trygghet vilket gör nödvändiga reparationer avgörande för 

genomförandet av en försäljning av fordonet.

Om Uppdragsgivaren nekar nödvändiga reparationer som påvisats från funktionstesterna, skall detta ses 

som avbrytande av förmedlingsuppdraget, då fordonet inte lever upp till marknadens standard är leverans 

inte möjligt ur funktions-, kvalitéts- samt säkerhetssyfte. Svea Husbilar ej lämna garanti på ett sådant 

fordon.

Uppsägning av förmedlingsuppdraget föranleder till ersättning i enlighet med punkt: ”AVBRYTANDE AV 

FÖRMEDLINGSUPPDRAGET” i detta avtal.

Uppdragsgivaren skall även betala 4995 kr för administration och genomförande av funktionstestet.

SÄKRING AV FORDONETS VATTENSTSTEM

Uppdragsgivaren skall inför inlämningen av fordonet säkra detta för att undvika frysrisk av vattensystemet.

Vi rekommenderar att Uppdragsgivaren ser över följande:

Tömning av glaskopp på vattenpump (finns ej på alla pumpar). Kontroll och tömning/sanering av toalettank 

/ toalettkassett, tömning gråvattentank, tömning färskvattentank, tömning varmvattenberedare, öppning av 

alla kranar, blåsning av alla vattenslangar/kranar samt spolarvätska i alla vattenlås för att undvika 

frysskador i rör och vattenlås.
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FÖRSÄKRINGSÄRENDEN VID SKADOR PÅ HUSBILEN INNAN INLÄMNING

Vissa reparationer kan täckas av försäkringar, såsom viss glasskada, stenskott, karosskada, skadad 

elektronik m.m.

Uppdragsgivaren har det fulla ansvaret för att anmäla skadan till sitt försäkringsbolag samt meddela Svea 

Husbilar godkänt ärendenummer, gärna direkt vid inlämnandet av ditt fordon.

Svea Husbilars verkstäder samarbetar med samtliga försäkringsbolag och kan många gånger utföra de 

flesta arbeten.

Svea Husbilar kan ej hållas ansvariga för skador som ej blivit godkända av försäkringsbolagen eller 

felaktiga uppgifter som lämnas till Svea Husbilar. 

Svea Husbilar kan ej hållas ansvariga för arbeten som är utförda med kundens godkännande men som vid 

senare tillfälle nekas av försäkringsbolaget. Uppdragsgivaren står alltid för sin egen självrisk vid utnyttjat 

försäkringsärende

Uppdragsgivarens fordon kan under förmedlingsperioden vara avställt och skall under hela 

förmedlingsperioden ha en aktiv avställningsförsäkring som ger skydd mot glas, brand, stöld, skadegörelse 

m.m. 

FULLMAKT

Uppdragsgivaren ger härmed Svea Husbilar fullmakt att hos ev. kreditmarknadsbolag inhämta uppgifter om 

de krediter som belastar fordonet, service, reparationer, ägarförhållanden samt försäkringsfrågor mm. 

Uppdragsgivaren ger även genom detta avtal Svea Husbilar rätten att sälja avtalat fordon inom ramen för 

detta kontrakt. Svea Husbilar har även rätten att för uppdragsgivarens räkning skriva under köpekontraktet 

med köparen.

STÄD OCH TVÄTT

Om inget annat är överenskommet skall fordonet städas och privata ägodelar tas bort innan 

förmedlingsuppdraget startas. 

Om Uppdragsgivaren städar fordonet själv skall detta göras enligt Svea Husbilars ”Städning Checklista”. 

Vid egen städning skall checklistan lämnas in tillsammans med fordonet.

Vänligen kontakta Svea Husbilar om denna checklista önskas.

Vänligen se städerbjudande i Bilaga 1.

Om städning ej är utförd enligt checklistan, eller om städningen är bristfälligt utförd, kommer Svea Husbilar 

debitera enligt prislistan i bilaga 1 för åtgärd av detta. Fordon med spår av djur och/eller doft, som är i 

behov av sanering och/eller ozonbehandling, ingår inte i ordinarie priser. Vänligen se prislista i Bilaga 1. 

Svea Husbilar äger rätt att kassera privata föremål som lämnats i fordonet efter den lämnats in på 

förmedling, kasserade föremål kan inte återfås. Svea Husbilar kan inte hållas ersättningsskyldig för privata 

föremål som lämnats i fordonet. 

Utvändig tvätt av fordonet utförs under förmedlingsprocessen mellan 2-4 gånger och ingår i 

förmedlingsprovisionen. 

Taktvätt, markistvätt eller toalettsanering ingår ej men är tjänster som kan köpas.

Är tömning eller rengöring av toalett samt utrymme för toalettkassett ej utfört, eller bristfälligt utfört vid 

inlämning, debiteras detta med 2995 kr då fordonet inte kan visas förrän detta är gjort. 

Kostnaden debiteras på sluträkning. 

OBS: Tömning av toalett kan EJ ske hos Svea Husbilar vid ankomst.

Vänligen töm fordonet på vatten innan ni lämnar in detta på förmedling.

BRAND OCH GASVARNARE

Av försäkringsskäl (brand, gasolläckage, kortslutning av batterier, knallgas, elbrand) skall samtliga fordon 

som står till försäljning på Svea Husbilars anläggningar vara utrustade med en brandvarnare samt en 

gasvarnare. Om detta inte finns i fordonet vid ankomst till anläggningen kommer Svea Husbilar att montera 

detta till en kostnad av 499 kr för brandvarnare samt 899 kr för gaslarm.
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BESIKTNING

Om möjligt föredrar vi om fordonet besiktigas inför inlämning.

Om mindre än fyra månader kvarstår innan körförbud inträder äger Svea Husbilar rätten att låta 

kontrollbesiktiga fordonet utan att meddela uppdragsgivaren. Detta ökar tryggheten för köparen samt hjälper 

till i förmedlingen.

Kostnaden för besiktning är 3995 kr inklusive Bilprovningens avgift (ca 2,5 h arbetstid + administration, 

bokning, transport tur och retur, ny utvändig tvätt, motortvätt, ev. bränsle etc.).

FÖRSÄKRING

Uppdragsgivaren ansvarar för att fordonet är försäkrat mot vandalism, brand och stöld m.m., under hela 

förmedlings perioden. Det är däremot inte nödvändigt att ha fordonet trafikförsäkrat och detta kan därmed 

ställas av under förmedlingsperioden. Uppdragsgivaren ansvarar själv för att ställa av fordonet.

Provkörning och transport till verkstad m.m. sker med Svea Husbilars flytande försäkring, s.k. ”grönskylt”.

Svea Husbilar har även egna försäkringar som utöver din egna garageförsäkring täcker vagnparken på 

anläggningen.

Svea Husbilar ansvarar inte för eventuella maskinskador för avställt fordon.

Svea Husbilar ansvarar inte för anmärkningar orsakade av rådande väderförhållanden, såsom solblekning, 

isbildning, vindförhållanden, snötäcke, regn etc.

Svea Husbilar ersätter endast skador som orsakats av vår personal.

Husvagnar skall vara helförsäkrade då dessa klassas som släp.

SERVICE OCH DÄCK

Inga köpare accepterar ett fordon som inom kort skall servas.

Uppdragsgivaren godkänner att om fordonet ligger inom sex månader från sitt av tillverkaren rekommenderad 

serviceintervall för olja/filter, kamremsbyte samt smörjning av chassi, eller byte av däck. 

Svea Husbilar debiterar Uppdragsgivaren kostnaden vid sluträkningen. 

Detta på grund av garantiåtaganden, trygghet samt säkerhet för köparen.

• Kamremsbyte, var 4:e år: 12995 kr.

• Olja + filterbyte, vart annat år: 3995 kr 

• Smörjning av chassi, var 12:e månad: 995 kr

• Luft/kupé samt bränslefilter, var 12e månad, 1995 kr

Tidigare service skall ha utförts av verkstad samt att dokumentation i form av kvitto eller stämpel i boken 

måste finnas. Egen service är ej giltig.

• Godkända sommardäck oavsett vikt på fordonet är 3 mm. 

• Godkända vinterdäck (upp till 3500kg) 4 mm. Över 3500 kg krävs 5 mm. 

• Däcken får ej ha torrsprickor.

• Däcken får ej vara äldre än 10 år.

Detta i enlighet med Transportstyrelsens rekommendationer samt att detta har ett stort säljvärde. 

Uppdragsgivaren godkänner att däck som inte uppfyller någon av ovanstående krav kommer att bytas ut.

Pris per däck (C-däck) inkl. hantering, demontering, krängning, balansering, montering: 3495 kr

Finns ej vinterdäck eller sommardäck inför säsong kan detta komma att vara en del av förhandlingsutrymmet 

med köparen.
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FORDONSSKATT

Det är Uppdragsgivarens ansvar att betala all fordonskatt i tid inklusive det som uppkommer under transport 

till Svea Husbilar, alternativt begära avställning (rekommenderas) om så önskas. Fordon med körförbud på 

grund av obetald vägskatt kan ej levereras till köpare. Om inte Uppdragsgivaren betalat skatt i tid och 

körförbud infaller vid försäljningen tas en administrativ avgift om 2495 kr samt kostnaden för skatten som 

Svea Husbilar betalar in.

FÖRVARING

Uppdragsgivarens fordon kan stå avställt under försäljningsperioden. Det åligger Uppdragsgivarens eget 

ansvar att ställa av fordonet hos Transportstyrelsen. Svea Husbilar kan ej utföra detta.

Det är även Uppdragsgivarens ansvar att ställa på fordonet om detta skall hämtas.

FÖRMEDLINGSAVTAL



BATTERIER

Svea Husbilar ansvarar inte för bodel eller bilbatterier under förmedlingstiden då detta är färskvaror.

Alla batterier kommer att genomgå ett kvalitetstest under funktionsgenomgången där Svea Husbilar med 

instrument mäter upp batteriets kvarvarande livslängd och nuvarande skick.

Om ett batteri inte håller laddningen kommer det att ersättas av ett nytt och debiteras på slutavräkningen till 

en kostnad av 3495 kr vilket Uppdragsgivaren godkänner i och med underskrift av detta avtal. Alla husbilar 

och husvagnar laddas vid kontinuerliga tillfällen under förmedlingsperioden. 

GASOL

Fordonet skall lämnas in med minst en (1st) gasoltub innehållandes minst 25% gasol. Detta då fordonets 

funktioner ofta demonstreras för potentiella köpare.

När fordonet säljs levereras detta med samma antal gasoltuber som lämnats kvar i fordonet.

ÖVRIGT 

Finns ev. parkeringsböter, trängselskatt, eller liknande på fordonet som Svea Husbilar måste lösa inför 

ägarbytet till köparen, kommer denna summa debiteras genom avräkning på slutlikvid tillsammans med en 

administrativ avgift på 2495kr. Detta då arbetet är tidskrävande rent administrativt samt att Svea Husbilar 

behöver ligga ute med summan för avbetalningen.

Svea Husbilar har ett kundåtagande som kräver att fordonet levereras utan restskuld. 

Om Svea Husbilar skall lösa en eventuell restskuld (fordonslån) i samband med försäljningen tillkommer en 

avgift på 3995 att debiteras på sluträkningen. Detta är en avgift för administration, kreditinlösen, bevakning 

av kreditspärr samt utlåning av kapital som motsvarar krediten under ca 14 dagar för att möjliggöra en 

försäljning.

Skulle affären av någon anledning avbrytas i tidsspannet efter att Svea Husbilar har löst Uppdragsgivarens 

kredit och att fordonet är levererad åtar sig Uppdragsgivaren att upprätta en ny likvärdig kredit på fordonet.

Svea Husbilar kan administrera detta åt Uppdragsgivaren så att detta går smidigt.

Ovanstående nycklar förvaras i säkerhetsskåp hos Svea Husbilar och kan ej lämnas vidare utan fullständigt 

köpekontrakt samt fullt erlagd betalning av köparen.

Svea Husbilar är auktoriserade av Transportstyrelsen att direktanmäla ägarbyten i Transportstyrelsens 

datorsystem. Detta innebär att Svea Husbilar ej hanterar fysiska ägarbyteshandlingar.

Svea Husbilar lämnar inte ut fordonet innan full likvid är erlagd från köparen. Fordonets alla nycklar skall 

finnas hos Svea Husbilar under avtalstiden.

Uppdragsgivaren äger fordonet under hela förmedlingsprocessen fram tills att fordonet är sålt, betalt och 

skall ställas över på köparen. Svea Husbilar ombesörjer hela ägarbytesflödet. Då Svea Husbilar även 

ombesörjer garanti gentemot köparen kommer fordonet först ställas över på Svea Husbilar innan ägarbyte 

till köparen.
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AVBRYTANDE AV FÖRMEDLINGSUPPDRAGET

Uppsägning av avtalet skall ske med 7 dagars skriftlig varsel.

Skulle Uppdragsgivaren säga upp eller avbryta uppdraget föranleder ersättningsskyldighet om 9000 kr för 

att täcka en liten del av Svea Husbilars egenkostnader för bl.a:

Administrativ hantering, kontraktsskrivning och dokumentering, tvätt, städ inför foto, fotografering, 

informationsspec, annonsering, marknadsföring, mailhantering, telefonhantering, visningar, uppställning, 

ev. provkörningar, ev. videovisningar, ev. offerter, ev. förhandlingar, ev. tester, fordonshantering, underhåll 

på gården m.m.

Svea Husbilars egenkostnader överstiger kraftigt summan för ersättning vid avbrytande av kontraktet och 

Svea Husbilar ”bettar” således alltid på att alltid fordonet blir sålt. Det är mycket arbete kring hanteringen 

av en husbil och dess försäljning och vid återtag gör Svea Husbilar trots ovanstående ersättning alltid en 

förlust.

Utöver ovanstående skall godkända reparationer i enlighet med antingen detta kontrakt, eller 

tilläggsbeställningar, service, städning m.m. till fullo betalas innan hämtning av fordonet.

Infaller fordonets serviceintervall inom kontraktstiden kommer detta att utföras i enlighet med detta 

kontrakt.

Bränsle så som drivmedel kan komma att nyttjas under tester och provkörningar. Svea Husbilar ersätter ej 

kostnader om bränsle är lägre än vid inlämnandet.

Utlämning av objektet kan tidigast ske efter 7 dagars skriftlig varsel från Uppdragsgivaren. Svea Husbilar 

kommer att debitera 300 kr / dag om fordonet hämtas efter 14 dagar.

Uppdragsgivaren ansvarar för återhämtning av objektet, eller anlitar Svea Husbilar för återleverans enligt 

överenskommet pris.

Sägs uppdraget upp p.g.a. nekade nödvändiga reparationer efter funktionstest tillkommer även 4995 kr för 

funktionstestet och verkstadsadministration. Funktionstestet tar ca 7-8 timmar per fordon. Om köpekontrakt 

föreligger äger Svea Husbilar rätt att debitera full provision men då utan kostnaden för funktionstestet.

Under uppdragstiden har Svea Husbilar ensamrätt att sälja objektet.

Anläggningarna tar inte kort, endast bankgiro samt Swish. Bankgirobetalning behöver ske minst ett dygn i 

förväg så att denna syns vid  hämtning av fordonet.

Full betalning skall vara Svea Husbilar tillhanda innan utlämning av fordonet.
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BETALNING

Förmedlingsprovision och eventuella merkostnader regleras av Svea 

Husbilar inför utbetalning av slutlikvid till Uppdragsgivaren. 

Kostnadsunderlag på uppdragets avtalade kostnader upprättas alltid 

och skickas till Uppdragsgivaren i och med avslutat 

förmedlingsuppdrag.

Alla övriga transaktioner (ex, vid tillbakatagande eller övriga 

beställningar) genomförs genom betalning via bankgiro eller Swish.

OBS. Alla betalningar måste märkas med ert registreringsnummer

Bankgiro nr: 

Bank: 

Swish:

Nordea

Betalningsmeddelande:

Registreringsnummer
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PROVISION

Svea Husbilar äger enligt detta avtal rätt till full provision om köpekontrakt föreligger eller om 

Uppdragsgivaren under avtalstiden fullbordar en försäljning av angivet

objekt enligt förmedlingsuppdraget utan Svea Husbilars vetskap.

Husvagnar

Provision utgår med 8%

Minimiprovision husvagn 29.995 kr (23.996 kr + moms).

Plåtisar

Provision utgår med 6%

Minimiprovision plåtis 39.000 kr (31.996 kr + moms).

Husbilar (Totalvikt: 0-3850 kg)

Provision utgår med 8%.

Minimiprovision husbil 0-3850 kg: 44.995 kr (35.996 kr + moms).

Husbilar (Totalvikt: 3851-5500 kg)

Provision utgår med 8%

Minimiprovision husbil 3851-5500 kg: 49.995 kr (39.995 kr + moms)

Husbilar (Totalvikt: 5501- 11 000 kg)

Gäller även alla Concord, Morelo, amerikanska husbilar samt husbilar byggda på lastbilschassi så som 

MAN, Scania, Volvo etc.

Provision utgår med 10% (Gäller bara fordon över 5501 kg).

Minimiprovision: 69.995 kr (55.996 kr + moms)

Uppställningsplats tillkommer á 2000 kr / månad (Gäller bara fordon över 5501 kg).

Vid förvaring inomhus tillkommer 3900 kr/månad i mån av plats (Gäller bara fordon över 5501 kg).

Startkostnad: 9000 kr (gäller bara fordon över 5501 kg)

Minsta debitering om husbilen ej säljs: 49.000kr (övriga debiteringar enligt avtalet tillkommer). (Gäller bara 

fordon över 5501 kg).
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BILAGA 1
TILLÄGSTJÄNSTER (Alla priser anges inklusive moms)

PRISLISTA FÖR EVENTUELLA TILLÄGGSTJÄNSTER

Beroende på skicket på fordonet vid inlämningstillfället kan Svea Husbilar vara tvungna att genomföra 

extra åtgärder gällande hygien, allergi, skick, funktion samt säkerhet. Dessa är utöver avtalsbestämda 

kostnader.

Väljer Uppdragsgivaren att själv städa fordonet skall detta göras likvärdigt med en flyttstädning. 

Inför försäljning av fordonet är det mycket viktigt att skapa de bästa förutsättningarna för fordonet. 

Konkurrensen är hård och utbudet numera större än någonsin.

När köparen åker runt och tittar på olika fordon vill Svea Husbilar skapa rätt förutsättningar för att 

köparen ska välja att köpa ditt fordon framför andra konkurrerande fordon både hos Svea Husbilar eller 

hos övriga branschkollegor.

Vanlig utvändig tvätt av fordonet ingår vid inlämnandet, dock ej ingrodd smuts på tak, markis eller motor. 

Dessa är tilläggstjänster då de ofta är mycket tidskrävande. 

OBS: Vid egen städning skall Svea Husbilars checklista användas och lämnas in tillsammans 

med fordonet. Vänligen kontakta Svea Husbilar om denna checklista önskas.

1/1

Beställda tilläggstjänster
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Totalt:

Exempel på tilläggstjänster:
Se exempel på servicekostnader på sida 7.

Städpaket:
Fordon upp till 6 m

Fordon 6-7 m

Fordon 7-8 m

Fordon över 8 m

Liner / Lastbilschassi 

Pris:
2995 kr

3495 kr

3995 kr

4495 kr

5495 kr

Städtjänster
Markistvätt

Taktvätt

Motortvätt

Djursanering inkl. ozon

Ozonbehandling /

Doftsanering

Röksanering

Pris:
495 kr

995 kr

995 kr

6995 kr

1995 kr

Enl. offert
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