
Allmänna Bestämmelser för Däckförvaring Bilbolaget Nord AB 
Definitioner 
Förvaringstid: med Förvaringstid avses 9 månader från däckens och/eller fälgarnas inlämnande eller 
senaste säsongsskifte. 
Inlämnare: med Inlämnare avses den som lämnat in däcken och/eller fälgarna. 
Kunden: med Kunden avses däckens, fälgarna och bilens ägare i de fall avtal innehållande 
bestämmelser angående däckförvaring ingåtts mellan å ena sidan däckens, fälgarna och bilens ägare 
samt å andra sidan Bilbolaget Nord AB med Kunden avses i annat fall den som lämnat in däcken (dvs. 
Inlämnaren) 
Däck: med däck avses däck, fälgar eller kompletta hjul. 
 
1. Förvaringsavtalet 
1.1 Genom detta avtal åtar sig Bilbolaget att för Kundens räkning under Förvaringstiden förvara 
aktuella däck och/eller fälgar. 
1.2 Förvaringen sker på de villkor som anges i dessa Allmänna Bestämmelser för Däckförvaring 
 
2. Förvarade Däck 
2.1 Under Förvaringstiden kontrollerar Bilbolaget mönsterdjup samt förvarar däcken på ett 
fackmannamässigt sätt. 
2.3 Är Kunden konsument gäller konsumenttjänstlagens bestämmelser. 
2.4 Bilbolaget ersättningsskyldighet till Kunden på grund av skada omfattar inte i något fall förlust i 
näringsverksamhet. 
2.5 Är Kunden näringsidkare gäller följande beträffande reklamation. Bilbolaget ansvarar för fel, 
endast om Kunden inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar Bilbolaget. 
Kundens reklamation avseende fel skall innehålla uppgift om felets art och tidpunkten när felet 
märktes. 
 
3. Betalningsvillkor 
Betalning för förvaring erläggs i förskott enl för var tid gällande prislista. Vid dröjsmål med betalning 
uttas dröjsmålsränta enligt lag. För betalningspåminnelse utgår särskild avgift. 
 
4. Ansvar och Säkerhet för förvarade däck 
4.1 Bilbolaget ansvarar för kunds egendom under förvaringstiden. 
4.2 Däck som förstörs eller förekomms under förvaring ersätts med likvärdiga däck. 
4.3 Är Kunden konsument och har kunden inte avhämtat däcken innan förvaringstidens utgång gäller 
beträffande Bilbolaget rätt att försälja de förvarade däcken bestämmelserna i lagen om näringsidkares 
rätt att sälja saker som inte har avhämtats. (SFS 1985:982) 
4.4 Är Kunden näringsidkare och har däcken inte avhämtats innan Förvaringstidens utgång tillfaller 
däcken Bilbolaget. 
 
5. Övriga bestämmelser 
5.1 Inlämnarens personuppgifter behandlas av Bilbolaget i en säker datamiljö. 
5.2 Kunden kan inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan utan 
Bilbolaget skriftliga medgivande. 
5.3 Det åligger Kunden att tillse att Bilbolaget har aktuell adress för kallelse till däckskifte. 
5.4 Kunden medger att kallelse enligt detta avtal skickas till av Inlämnaren till Bilbolaget senast 
angiven adress. Har kallelse skickats till sådan adress skall Kunden anses delgiven kallelsen. 
5.5 Bilbolaget har alltid rätt att utgå ifrån att Inlämnaren - om inte annat särskilt anges på 
förvaringsbeviset i samband med inlämning - är ägare av de förvarade däcken. 
5.6 Om någondera parten väsentligt bryter mot något av villkoren i detta avtal har den andra parten 
rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande. 


