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1. LEVERANS
Leasegivaren (Wasa Kredit AB) förvärvar leasingobjektet från angiven leverantör vilken verställer leverans direkt till leasetagaren enligt vad som angives på leasingavtalet under leveransuppgifter.
Omedelbart efter mottagandet av leasingobjektet skall leasetagaren verkställa sådan undersökning därav, som efter gott handelsskick kan ifrågakomma samt med begagnande av leasegivarens formulär
skriftligen godkänna leveransen. Föreligger fel eller brist i leasingobjektet varå leasetagaren vill tala, skall han genast underrätta leasegivaren därom. Om så inte sker äger leasetagaren därefter inte tala å
felet eller bristen.
Leasetagaren överlåter härmed all rätt till leasegivaren som leasetagaren må ha gentemot leverantören till följd av att leasetagaren till leverantören lämnat inbytesobjektet och/eller kontant ersättning.
Leasegivaren skall avräkna motsvarande belopp vid betalning till leverantören.

2. LEASINGTID
Leasingtiden löper från och med dagen för leverans av leasingobjektet till och med den dag som infaller vid utgången av på leasingavtalet angiven leasingtid räknad från den första dagen i den första
månaden efter leveransmånaden.
Om leasetagaren icke säger upp avtalet senast tre månader före leasingtidens utgång, förlängs avtalet med successiva perioder om 12 månader med på omstående sida angiven förlängningsavgift att
erläggas årsvis i förskott.
3. LEASINGAVGIFT
Leasingavgiften erläggs, om annat inte följer av vad nedan sägs, med på leasingavtalet angivet belopp, förskottsvis varje betalningsperiod under i avtalet angiven leasingtid. Första leasingavgiften förfaller
till betalning första dagen i första månaden efter leveransmånaden. För varje fakturering som leasegivaren lämnar till leasetagaren rörande detta avtal, skall leasetagaren till leasegivarenbetala en
faktureringsavgift med f n 45 kr. Om leasegivaren finner att det allmänna kostnadsläget förändras får dock leasegivaren bestämma nytt belopp med vilket faktureringsavgiften skall utgå. Betalningar enligt
detta avtal skall av leasetagaren erläggas så, att de är leasegivaren tillhanda på förfallodagen även om leasetagaren inte erhållit faktura, avi eller liknande.
Leasegivaren får ändra leasingavgiften med omedelbar verkan om:
A
B
C

leverantören fakturerar leasegivaren ett annat pris för leasingobjektet än på leasingavtalet angivet baspris.
överenskommelse träffas mellan leasegivaren och leasetagaren om tillägg, utökning eller annan förändring av leasingobjektet.
räntan på den penningmarknad där leasegivaren refinansierar sig ändras eller då det motiveras av kreditpolitisk åtgärd alternativt annat

myndighetsbeslut. Leasegivaren får även ändra till gällande mervärdeskatttesats. Leasegivaren får även ändra leasingavgiften då leasegivarens upplåningskostnad förändras på grund av penning-, finans-, skattepolitiska eller marknadsstrukturella åtgärder.
I den mån leasegivaren erlägger betalning (förskottsbelopp) för leasingobjektet innan leverans skett eller innan första leasingavgift enligt detta avtal förfaller till betalning, skall leasetagaren erlägga
förskottsavgift enligt betalningsvillkor på framsidan av detta avtal. Förskottsavgiften räknas fr o m dagen för leasegivarens betalning t o m förfallodagen för den första leasingavgiften enligt detta avtal,
alternativt dagen för leasetagarens erläggande av förskottsbelopp enligt vad nedan i denna punkt sägs. Om leasetagaren inte godkänt leveransen av leasingobjektet inom tre månader från leasingavtalet
angiven leveransdag, skall leasetagaren till leasegivaren erlägga vad leasegivaren må ha erlagt till leverantören för leasingobjektet (förskottsbeloppet). I och med leasegivarens mottagande av detta belopp
i dess helhet jämte förskottsavgift övertar leasetagaren den rätt leasegivaren må ha gällande leasingobjektet.

4. FÖRSÄLJNINGSSKATT, AVGIFTER OCH ÖVRIGA KOSTNADER
Leasegivarens kostnader för transport, försäkring, tull, installation, service och dylikt även som för försäljningsskatt eller andra skatter på eller i anledning av köp, ägande, uthyrning, nyttjande eller annat av
leasingobjektet eller andra med leasingavtalet förbundna särskilda kostnader, skatter eller avgifter ingår inte i leasingavgiften, utan skall av leasetagaren betalas till leasegivaren kontant vid anfordran.

5. VÅRD AV LEASINGOBJEKTET MM
Leasetagaren har att väl vårda och underhålla leasingobjektet så att det är i gott arbetsdugligt skick. För sådant ändamål skall leasetagaren teckna och fortlöpande vidmakthålla underhållsavtal med
leverantören eller - efter skriftligt medgivande av leasegivaren - med annan. Det åligger leasetagaren att ombesörja och bekosta eventuell erforderlig reparation/åtgärdande av skada av leasingobjektet.
Efter leasingavtalets upphörande skall leasingobjektet ej vara i sämre skick än vad som är normalt med hänsyn till ålder och normal användning.

6. FÖRSÄKRING
Det åligger leasetagaren att hålla leasingobjektet fullt försäkrat genom brand-, vattenskade- och stöldförsäkring samt teckna erforderliga transport-, avbrotts- och tilläggsförsäkringar etc. I den mån
leasegivaren finner det lämpligt, äger leasegivaren teckna leasingförsäkring, tilläggsförsäkringar enligt ovan skall dock tecknas av leasetagaren. Kostnaden för samtliga försäkringar skall enligt vad som
framgår av punkt 4 ovan bäras av leasetagaren. När ansvar för uppkommen skada föreligger skall leasetagaren svara för självrisken samt ersätta skada för vilken försäkringen inte lämnar täckning. All
försäkringsersättning p g a skada överlåtes på leasegivaren. Medlen skall användas för reparation, nyanskaffning, reglering etc enligt punkt 7.

7. FARA FÖR LEASINGOBJEKTET, SKADA ELLER FÖRLUST
Leasetagaren står från och med den tidpunkt leverantörens ansvar för leasingobjektet upphör, ensam faran för detta och ansvarar oberoende av vållande för all förlust av eller skada på leasingobjektet.
Förlust eller skada på leasingobjektet befriar inte leasetagaren till någon del från sina förpliktelser enligt detta avtal.
Om leasingobjektet under leasingtiden skadas, förloras eller eljest blir obrukbart skall leasetagaren genast underrätta leasegivaren därom. Leasetagaren skall i sådant fall på begäran av leasegivaren ställa
erforderlig säkerhet för det rätta fullgörandet av sina förpliktelser enligt detta avtal.
Leasegivaren är i intet fall skyldig att utbyta, reparera eller eljest iståndsätta förlorat eller skadat leasingobjekt eller del därav.
Vid skadefall utfallande och leasegivaren tillkommande försäkringsbelopp skall i leasegivarens bestämmande antingen så långt utfallande belopp räcker användas för av leasegivaren föranstaltad
reparation/åtgärdande av skada av leasingobjektet eller utbetalas till leasetagaren för dennes fullgörande av sin reparationsskyldighet.
Vid leasegivarens bedömning att totalförlust av eller icke reparerbar skada på leasingobjektet föreligger skall leasetagaren till leasegivaren betala mellanskillnaden mellan leasegivarens vid varje tid
gällande restvärde på leasingobjektet och vad leasegivaren må ha erhållit i försäkringsersättning samt självrisk som betalas av
leasetagaren. Vid inträffad skada eller förlust, skall leasetagaren genast underrätta leasegivaren härom.

8. BESIKTNING
Leasegivaren eller leasegivarens representant äger när helst under leasingtiden eller förlängning därav rätt att besiktiga leasingobjektet.
9. ÄGANDERÄTT
Leasingobjektet är leasegivarens egendom. Leasetagaren förvärvar genom detta avtal inte äganderätten till leasingobjektet. Leasingobjektet skall av leasetagaren förses med en av leasegivaren i
förekommande fall tillhandahållen skylt utvisande att leasingobjektet är leasegivarens egendom.
10. FEL ELLER BRIST
Leasegivarens ansvar mot leasetagaren för leasingobjektet i fråga om fel eller brist, kvalitet, prestanda, lämplighet för leasetagaren och andra liknande förhållanden är begränsat till vad leasegivaren i
anledning därav äger utfå från leverantören och vad leasegivaren faktiskt utfår från denna. Leasetagaren äger således säga upp detta avtal och/eller erhålla nedsättning av leasingavgiften eller ersättning
för omständighet som ovan i denna punkt sägs endast om och i den mån leasegivaren har en motsvarande rätt mot leverantören och om i den mån leverantören faktiskt fullgör sina skyldigheter i enlighet
därmed. Motsvarande gäller andra påföljder av bristande uppfyllelse som direkt eller indirekt kan hänföras till leverantören.
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Leasetagaren äger ingen rätt till ersättning av leasegivaren, vare sig för direkt eller indirekt skada eller eljest, i anledning av leveransförseningar, oavsett orsaken därtill. Leasetagaren har således att
acceptera en försenad men i övrigt korrekt leverans. Leasegivaren äger till fullt uppfyllande av sitt ansvar för fel, brist etc å leasingobjektet till leasetagaren överlåta den rätt leasegivaren må ha eller få mot
leverantören i anledning av dennes bristande uppfyllelse av avtalet mellan leasegivaren och leverantören. Framställer leasetagaren till leasegivaren enligt punkt 1 stycke 2 ovan reklamation avseende
leasingobjektet, eller annat avseende leveransen, skall leasetagaren genast framföra motsvarande reklamation till leverantören. Leasetagaren är skyldig att på leasegivarens begäran på egen bekostnad i
eller utom rätta biträda leasegivaren eller med eget ombud föra leasegivarens talan. Leasetagaren skall svara för leasegivarens samtliga kostnader i anledning av omständigheter som i denna punkt sägs,
såsom kostnader för juridiskt och tekniskt biträde samt rättegångskostnader. Leasetagaren skall på begäran av leasegivaren förskottera sådan leasegivarens beräknade kostnader. Vad i denna punkt sägs
om leverantören skall äga motsvarande tillämpning på den som åtagit sig utföra
visst uppdrag såsom transport, installation eller annat.

11. HINDER I ANVÄNDNING AV LEASINGOBJEKTET
Leasegivaren ansvarar inte för eventuella hinder eller begränsningar, oavsett orsaken därtill, i leasetagarens användning av leasingobjektet. Sådant hinder eller begränsning befriar inte leasetagaren till
någon del från sina förpliktelser enligt detta avtal.
12. SKADA ORSAKAD AV LEASINGOBJEKTET
Leasetagaren ansvarar ensam för samtliga skador som leasingobjektet kan vålla på person eller egendom, inkluderande skador som kan inträffa under transport till eller från leasetagaren. Leasetagaren
skall hålla leasegivaren skadeslöst i anledning av krav avseende skador som nu sägs. Leasetagaren är skyldig att taga försäkring täckande ifrågavarande risker.

13. MYNDIGHETS FÖRESKRIFT MM
Leasetagaren förbinder sig att under leasingtiden icke bruka leasingobjektet utan att dessförinnan förvissa sig om att detsamma i vad avser utrustning, skyddsanordningar, försäkringar o dyl uppfyller alla av
myndighet uppställda krav. Leasegivaren är inte ansvarig om hinder i utnyttjandet av leasingobjektet föreligger eller uppstår genom föreskrift i författning och/eller myndighets beslut. Sådant hinder utgör ej
grund för ersättningskrav från leasetagaren gentemot leasegivaren och ej heller åberopas som skäl till befrielse helt eller delvis från förpliktelser enligt detta avtal.

14. UPPSÄGNING AV LEASINGAVTALET MM
Leasegivaren har rätt att omedelbart säga upp avtalet och genast återtaga objektet om någon av följande händelser inträffar.
A
B
C
D

Leasetagaren dröjer med erläggande av leasingavgiften eller del därav eller annan avgift mer än 14 dagar efter förfallodagen.
Leasetagaren dröjer med erläggande av leasingavgiften, del av leasingavgiften eller annan avgift vid fler än tre tillfällen.
Leasetagaren vanvårdar objektet eller vägrar besiktning.
Leasetagaren inställer sina betalningar, träder i likvidation, försätts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar utan konkurs eller risk eljest föreligger enligt
leasegivarens bedömning att leasetagaren inte kommer att fullgöra sina förbindelser enligt detta avtal.

E

Leasetagarens ägarstruktur eller inriktning avseende rörelsen ändras väsentligt eller
leasetagarens rörelse i sin helhet eller väsentlig del därav överlåts eller för leasetagaren väsentliga tillgångar överlåtes.
Leasetagaren åsidosätter i övrigt någon bestämmelse i leasingavtalet.

F

Samtliga kostnader i samband med eventuellt återtagande och försäljning av objektet skall betalas av leasetagaren. Därjämte skall leasetagaren till leasegivaren utgiva alla förfallna leasingavgifter jämte
ränta därå enligt § 18 även som kompensation vilket lägst skall utgöra vid återtagande resterande leasingavgifter för kvarvarande leasingtid diskonterade till statslåneräntan ./. 2% med tillägg av eventuellt
restvärde å objektet som är angivet å kontraktets framsida samt med tillägg av gällande mervärdeskatt. Leasetagaren skall därvid gottskrivas det belopp som leasegivaren erhåller vid försäljning av objektet.
Leasegivaren äger rätt att sälja objektet på sätt han finner lämpligt.

15. ÅTERLÄMNANDE
Vid leasingtidens utgång skall leasingobjektet utan dröjsmål och på leasetagarens bekostnad sändas till av leasegivaren angiven plats inom Sverige. Leasetagarens ansvar för leasingobjektets vårdande
upphör icke förrän leasegivaren eller representant för denna omhändertagit objektet. Samtliga kostnader i samband med återlämnande av leasingobjektet skall betalas av leasetagaren.

16. ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Leasetagaren äger inte rätt att till annan - helt eller delvis - överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal eller eljest överlåta, pantsätta eller i sin tur uthyra det leasade objektet. Leasegivaren
är berättigat att överlåta eller pantsätta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal och överlåta äganderätten till det leasade objektet. Leasetagaren skall efter erhållen underrättelse om överlåtelse
eller pantsättning av leasegivarens rättigheter betala förfallna leasingavgifter respektive fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal till den som trätt i leasegivarens ställe.

17. REGISTRERING
Information som tillhandahålles Wasa Kredit genom kreditansökan, genom kreditberedning eller på annat sätt inför eller under detta avtals bestånd kan bli föremål för Wasa Kredits behandling enligt
personuppgiftslagen för att möjliggöra en effektiv kredithantering. Wasa Kredit tillhandahåller på begäran upplysning till person som registreras vilka personuppgifter som är föremål för behandling. Skulle
sådan information till någon del vara felaktig sker rättelse omgående efter det att Wasa Kredit uppmärksammats på felaktigheten.

18. RÄTTSLIG ÅTGÄRD
Skulle leasetagaren försättas i konkurs eller skulle utmätning företas hos honom skall leasetagaren för konkursförvaltare respektive Kronofogdemyndighet förete detta avtal och upplysa om leasegivarens
äganderätt till leasingobjektet. Detsamma skall gälla vid verkställighet av beslut om kvarstad hos leasetagaren. Leasetagaren skall genast upplysa leasegivaren om inträffad omständighet som i denna punkt
sägs.
19. DRÖJSMÅLSRÄNTA, INDRIVNINGSKOSTNADER
Vid leasetagarens dröjsmål med betalning av förfallen leasingavgift eller annat förfallet belopp enligt detta avtal, skall dröjsmålsränta utgå med 24%, dock lägst 75 kronor.
För betalningspåminnelse äger leasegivaren debitera leasetagaren avgift som leasegivaren vid var tid tillämpar. Leasetagaren skall ersätta leasegivarens samtliga kostnader i anledning av indrivning av
förfallen leasingavgift eller annan fordran enligt detta avtal, ävensom i anledning av återtagande av leasingobjektet.

20. ANNULLATION
Om leasetagaren med leasegivarens tillstånd annullerar detta avtal under tiden från och med underskrift av avtalet och innan leverans av objektet skett, skall leasetagaren till leasegivaren erlägga samtliga
kostnader som bolaget är skyldig att erlägga till leverantören eller annan part, jämte två (2) procent av objektets inköpspris, dock lägst kronor 2000:-.

21. MEDDELANDEN
Meddelande avseende detta avtal från leasegivaren till leasetagaren under dennes på leasingavtalet eller senare meddelad adress skall anses vara leasetagaren tillhanda senast den tredje dagen efter
avsändandet. Leasetagaren skall genast meddela leasegivaren ändrad adress.
22. SÄRSKILDA VILLKOR
Ändringar av eller tillägg till detta avtal gäller endast om dessa ändringar eller tillägg skriftligen har godkänts av båda parter.
23. FORCE MAJEURE, ANSVARSBEGRÄNSNING
Leasegivaren ansvarar inte för skada eller dröjsmål hänförligt till lagbud, myndighets åtgärd, krig, mobilisering, arbetskonflikt oavsett om leasegivaren är part eller föremål för sådan eller ej, naturahändelse
eller annan liknande omständighet utanför leasegivarens kontroll. För annan skada ansvarar leasegivaren endast i fall av oaktsamhet. Leasegivaren är dock i intet fall skyldig att ersätta produktionsbortfall,
utebliven vinst eller annan indirekt skada.
24. TVIST
Tvister som avser detta avtal eller på annat sätt sammanhänger med avtalsförhållandet skall avgöras enligt vid var tid gällande lag om skiljemän om inte leasegivaren påkallar att tvisten i stället skall avgöras
vid Stockholms Tingsrätt.
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