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Agenda
• Rättslig grund
• Avtalsvillkor
• Gör din egen granskning
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3 § avtalsvillkorslagen
• Avtalsvillkor som strider mot lag.
• Avtalsvillkor som strider mot allmänna 

rättsprinciper och leder till en så stor nackdel för 
konsumenten att det inte blir någon rimlig 
balans mellan företagets och konsumentens 
rättigheter. 

• Avtalsvillkor som är så vilseledande eller oklart 
presenterade så att konsumenten vilseleds om 
dess innebörd eller om sina rättigheter. 



Vad är ett avtalsvillkor?
Avtalsvillkor bör innebära en rättighet 
eller skyldighet för någon av parterna.
- Det är resenärens ansvar att ha en 
giltig biljett på fordonet.

Typiskt sett bör information inte 
placeras i villkoren.
- Du kan köpa biljetter på vår 
webbplats eller hos något av våra 
ombud.
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Gör din egen granskning
– applicera frågorna i den mån de passar
Vad hade hänt om villkoret inte funnits?
Beskrivs konsekvenserna av villkoret så resenären förstår?
Finns avtalsvillkoren samlade?
Är ansvarsbegränsningen i linje med vad som står i gällande lag, förordning 

eller allmän rättsprincip?
Analysera om villkoret träffar fler situationer än den avsedda. Om ja, skriv om 

villkoret så det blir mer precist för att träffa just den avsedda situationen. 
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Konsumentverkets granskning



Identifierade problem
• Rätt att ändra i villkor
• Transportörens ansvar för försenade och inställda resor
• Transportörens ansvar för app
• Formkrav för reklamationer
• Tilläggsavgifter 
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Rätt att ändra i villkor
§ Vi förbehåller oss rätten att när 
som helst ändra i avtalsvillkoren 
utan att meddela det i förväg. De 
aktuella villkoren finns på vår 
webbplats.
Om ändringen kan anses vara 
oskälig till nackdel för kunden har 
kunden rätt att begära ett återköp 
av biljetten.

 Vad hade hänt om villkoret inte 
funnits?

 Beskrivs konsekvenserna av 
villkoret så resenären förstår?

 Analysera om villkoret träffar fler 
situationer än den avsedda. Om ja, 
skriv om villkoret så det blir mer 
precist för att träffa just den 
avsedda situationen. 
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Accepterat i ett tillsynsärende

§ Vi förbehåller oss rätten att när som helst 
ändra i avtalsvillkoren utan att meddela det i 
förväg. De aktuella villkoren finns på vår 
webbplats. 
I de fall kund har köpt en periodbiljett gäller 
de villkor som gällde vid köpet under hela 
den köpta biljettens giltighetstid.
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Transportörens ansvar för försenade och inställda 
resor

§ Om det finns skälig anledning att 
anta att din resa kommer att bli mer 
än 20 minuter försenad har du rätt 
till ersättning för skäliga kostnader 
för resa med taxi till din 
slutdestination för din planerade 
resa. Finns det inte tillgång till taxi 
kan du resa med privat bil.

 Vad hade hänt om villkoret inte 
funnits?

 Är ansvarsbegränsningen i linje 
med vad som står i gällande lag, 
förordning eller allmän 
rättsprincip?
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Accepterat i ett tillsynsärende

§ Om det finns skälig anledning att anta att 
din resa kommer att bli mer än 20 minuter 
försenad har du rätt till ersättning för skäliga 
kostnader för resa med annan transport (till 
exempel taxi eller privat bil) till din 
slutdestination för din planerade resa. 
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Transportörens ansvar för app

§ Vi garanterar inte att appen 
alltid fungerar och ansvarar inte 
heller för eventuella 
ekonomiska skador som 
uppstått till följd av att appen 
inte fungerat.

 Vad hade hänt om villkoret inte 
funnits?

 Beskrivs konsekvenserna av 
villkoret så resenären förstår?

 Är ansvarsbegränsningen i linje 
med vad som står i gällande lag, 
förordning eller allmän 
rättsprincip?

 Analysera om villkoret träffar fler 
situationer än den avsedda. Om ja, 
skriv om villkoret så det blir mer 
precist för att träffa just den 
avsedda situationen. 
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Accepterat i ett tillsynsärende

§ Vi garanterar inte att appen alltid fungerar. 
Vi ansvarar dock för ekonomiska skador som 
uppstått till följd av problem som ligger inom 
vår kontroll.
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Formkrav för reklamationer

§ Vid krav om ersättning för 
taxikostnader ska 
taxameterkvitto i original 
bifogas reklamationen. 

Reklamationen ska ske 
skriftligen inom två månader.

 Vad hade hänt om villkoret inte 
funnits?

 Är ansvarsbegränsningen i linje 
med vad som står i gällande lag, 
förordning eller allmän 
rättsprincip?
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Accepterat i ett tillsynsärende

§ Vid krav om ersättning för taxikostnader 
ska kvitto eller kvittokopia bifogas 
reklamationen. Transportören har rätt att 
begära in kopia på kontoutdrag eller liknande 
för att kunna styrka betalningen.

Om det inte finns särskilda omständigheter 
ska reklamationen ske inom två månader.
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Tilläggsavgift

§ Om du inte kan visa upp en 
giltig biljett vid en biljettkontroll 
måste du betala en 
tilläggsavgift på 1500 kronor. 

 Vad hade hänt om villkoret inte 
funnits?

 Är ansvarsbegränsningen i linje 
med vad som står i gällande lag, 
förordning eller allmän 
rättsprincip?
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Accepterat i ett tillsynsärende

§ Om du inte kan visa upp en giltig biljett vid 
en biljettkontroll måste du, förutom i de fall 
avsaknaden av giltig biljett får anses vara 
ursäktlig, betala en tilläggsavgift på 1500 
kronor. 
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KOV:s företagarwebb
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