
REPARATION 
MRF-vILLKOR
MRFs garantier gäller hos företag anslutna  
till Motorbranschens Riksförbund
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1.Tillämplighet
Dessa bestämmelser gäller vid service och reparations-
arbeten åt yrkesmässiga användare av följande fordon: 
lastbils- och busschassier, färdiga lastbilar och bussar 
samtliga med totalvikt över 3.0 tons totalvikt samt  
påbyggnader, släp- och påhängsvagnar.
Villkoren gäller dock inte för arbeten som ska betalas  
av försäkringsbolag.

2. Allmänt 
Verkstaden åtar sig att:
a) utföra arbetet fackmässigt
b) ta tillvara kundens intressen
c) samråda med kunden i den utsträckning som är skäligt

3. Beställning av reparation
A. Avtal om reparation ingås genom att verkstaden tar 
hand om fordonet för att utföra kundens beställning om 
inte avtal tidigare ingåtts.
B. Om kunden kräver det ska beställningen bekräftas 
skriftligen innan arbetet påbörjas. Bekräftelsen/ 
arbetsordern ska innehålla uppgift om:
a) omfattningen av uppdraget
b) överenskommet pris eller timpris vid löpande räkning
c) betalningsvillkor om annat än kontant betalning  
vid avhämtning
d) tidpunkt när uppdraget ska vara färdigt
e) ev faktureringsavgift 
C. Ingår felsökning i uppdraget ska verkstaden om kunden 
så kräver kontakta kunden innan själva reparationen på-
börjas. Kunden ska också kontaktas när det står klart att 
kostnaden för felsökningen kommer att överstiga 5 000 kr 
eller när felsökningen annars visar sig vara av  
komplicerad natur.     
D. Avser beställningen ett garantiarbete ska kunden  
informera verkstaden om detta.

4. Pris
A. Har parterna avtalat om fast pris, maxpris eller  
högsta pris får detta inte överskridas utan medgivande  
av kunden.
B. Har parterna avtalat om ett ungefärligt pris får detta 
inte överskridas med mer än 20%.
C. Har parterna inte avtalat om något pris ska kunden 
betala vad som är skäligt med hänsyn till uppdragets  
omfattning och aktuella miljöavgifter.
D. Avtalat pris förutsätter att fordonet när det lämnas  
in är i sådant skick att verkstaden kan utföra arbetet  
utan yttre rengöring, lossning av last, tankrengöring etc. 
Skulle så inte vara fallet har verkstaden rätt att utföra 
dessa arbeten som tilläggsarbeten.    
E. Alla priser är exklusive mervärdesskatt om inte  
annat angivits.

5. Avrådande
Om det beräknade priset står i uppenbart missförhållande 
till fordonets värde ska verkstaden upplysa kunden om 
detta. Om kunden ändå vill ha uppdraget utfört ska  
detta noteras på arbetsordern.

6. Tilläggsarbete  
Om det uppstår behov av att utföra ett arbete som inte 
beställts, men som pga sitt samband med uppdraget är 
lämpligt att utföra samtidigt, ska kunden kontaktas.  
Om denne inte kan nås inom skälig tid får verkstaden 
ändå utföra tilläggsarbetet om priset för detta är lågt i 
förhållande till priset på det avtalade arbetet eller om det 
finns särskilda skäl att anta att kunden önskar få arbetet 
utfört i samband med uppdraget eller om arbetet inte  
kan uppskjutas utan fara för allvarlig skada för kunden.

7. Inlämning av fordon
Kunden är skyldig att hålla avtalad inlämningstid.  
Om kunden uteblir, senarelägger eller avbeställer  
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Nuppdraget senare än ett dygn före avtalad inlämningsdag 
har verkstaden rätt att debitera kunden en skälig ersätt-
ning för arbetstid som inte kunnat utnyttjas samt merkost-
nader för anskaffade reservdelar.

8. Risken för fordonet mm
A. Verkstaden övertar risken för fordonet när det lämnats 
till verkstaden och nycklarna överlämnats till behörig re-
presentant för verkstaden. Kunden ska informera verksta-
den om särskild försiktighet måste iakttas med fordonet 
eller dess last för att förebygga skada.
B. Verkstaden ansvarar inte för lösa föremål som kvarläm-
nats i fordonet vilka inte är normala tillbehör till fordonet 
eller för skador vid t ex hyttippning på grund av kvarläm-
nade lösa föremål.
C. Om fordonet efter överenskommelse ska avlämnas 
genom att ställas ut utanför inhägnad område upphör 
verkstadens risk när detta gjorts. 
D. Risken för fordonet övergår på kunden om denne inte 
avhämtar fordonet senast dagen efter avtalad avhämt-
ningsdag eller senast dagen efter det han fått medde-
lande att fordonet är klart för avhämtning.
E. Om fordonet inte avhämtas inom ovan angiven tid har 
verkstaden rätt till skälig ersättning för förvaring av fordo-
net.

9. Leveranstid - Leveransförsening 
A. Om leveranstid inte överenskommits ska arbetet utfö-
ras inom skälig tid. 
B. Om uppdraget inte blir klart inom överenskommen tid 
och detta inte beror på kunden eller befogat tilläggsarbete 
är denne berättigad till ersättning endast om detta följer 
av skriftlig överenskommelse. Har sådan överenskom-
melse träffats skall ersättningen utgå enligt försäkrings-
bolagens normer för stilleståndsersättning för yrkesmäs-
sig trafik.  
C. Krav på ersättning för leveransförsening ska göras 
skriftligen senast en vecka efter avhämtandet. 

10. Betalning  
A. Om inget annat i förväg avtalats ska kunden betala 
kontant när fordonet avhämtas. Kunden har rätt att er-
hålla en specificerad faktura. 
B. Verkstaden har rätt att hålla kvar fordonet som säker-
het för sin fordran till dess full betalning gjorts.
C. Vid för sen betalning ska kunden betala dröjsmålsränta 
enligt räntelagen samt skälig ersättning för kostnader för 
skriftlig påminnelse, inkassokrav mm.

11. Utbytta delar  
A. Utbytta delar som inte är av ringa värde ska hållas till-
gängliga för kunden vid fordonets avhämtande. 
B. Äganderätten till utbytta delar tillkommer verkstaden 
vid garantiarbeten samt om priset för en ny eller renove-
rad del är baserat på att kunden lämnar sin del i utbyte. I 
annat fall tillkommer äganderätten kunden.

C. Verkstaden har ingen skyldighet att förvara utbytta de-
lar sedan fordonet avhämtats.

12. Garanti   
A. Om inte annat avtalats garanterar verkstaden resulta-
tet av arbetet i 6 månader från dagen för avlämnandet. 
För karosseri- och lackarbeten gäller dock 12 månaders 
garanti.  
B. Garantin gäller inte om fordonet använts på ett onor-
malt sätt eller om felet beror på bristande underhåll. Den 
omfattar inte heller provisoriska reparationer eller om kun-
den blivit avrådd från reparationen samt om felet beror på 
material som kunden tillhandahållit. 
C. För fordon med fabriksgaranti eller annan garantiutfäs-
telse, för påbyggnation med garanti samt för reservdelar 
och tillbehör gäller respektive leverantörs garantibestäm-
melser.

13. Reklamation
A. Reklamation av utfört arbete ska göras snarast möjligt 
och inom 14 dagar efter det kunden upptäckt eller bort 
upptäcka felet. En reklamation får inte göras senare än 
ett år efter det uppdraget avslutades.
B. Verkstaden ska så snabbt som möjligt behandla rekla-
mationen.
C. Verkstaden har rätt att debitera kunden kostnader för 
sin undersökning av fordonet om det visar sig att reklama-
tionen var uppenbart ogrundad.

14. Påföljder vid fel  
Verkstaden ska inom skälig tid avhjälpa fel i utfört arbete. 
Kunden svarar för att avlämna fordonet hos verkstaden.

15. Ansvarsbegränsning 
A. Verkstadens ersättningsskyldighet är, utöver vad som 
anges i punkt 9, begränsad till att omfatta ersättning för 
personskada och direkt sakskada som vållats av verksta-
den. Verkstaden är därför inte skyldig att utge ersättning 
för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt 
skada. Denna begränsning gäller dock inte om verkstaden 
gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.
B. Båda parter är befriade från att fullgöra avtalet vid 
oförutsedda händelser (force majeure) som t ex arbets-
konflikt, eldsvåda o dyl.
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