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Allmänna villkor
Allmänna viljor för Autosell. Inskickat, ifyllt och komplett Autosell formulär utgör
godkännande av tjänsten:
Uppdragsavtalets innebörd & omfattning:
1.1 Kunden (nedan kallad ”Uppdragsgivaren”) tecknar avtal med Modern Car Group
Int. AB (MCG AB) 556978–1536 (nedan kallad ”Autosell”), Autosell är en av många
tjänster som MCG AB tillhandahåller. Autosell är en remarketing tjänst för
begagnade leasingbilar. Bilarna ägs av uppdraggiven eller av dennes leasingbolag.
Bilarna säljes enligt fastställd process genom Autosell samarbetspartner Trading
Solution Sverige AB (nedan kallas ”TS”)
1.2 Avtalet beskriver parternas skyldigheter och ansvar för att säkerställa bästa
process, kvalitet och utfall för Autosell, TS eller av dem hänvisad uppdragstagare.
1.3 Avtal omfattar bara bilar upp till 3,5 ton.
1.4 Autosell och TS ansvarar för att tjänsterna tillhandhålls på ett kompetent och
professionellt sätt och i enlighet med god sed i branschen och bestämmelserna i
detta Avtal.
1.5 Autosell är en tjänst utformad av MCG AB i samarbete med TS i syfte att erbjuda
mindre vagnparker en effektiv avyttringskanal. TS är en av Sveriges största
leverantörer av remarketingtjänster, med över 170 000 bilar sålda fram till idag.
TS har sitt huvudkontor i Västberga i södra Stockholm samt testanläggningar i
Kungsängen samt i Surte utanför Göteborg. Vid dessa båda anläggningar utför TS i
egen regi inspektioner och tester av bilar åt Autosells kunder.
Försäljningstjänster:
2.1 Uppdragsgivaren kan valfritt välja mellan de två försäljningstjänsterna Autosell
Bas eller Autosell Fullservice.

Priser & tilläggstjänster:
4.1 Autosell Bas kostar 4 900kr (exkl. moms) i försäljningsavgift vid accept av högsta
bud per såld bil. 0 kr vid icke accepterat.
4.2 För fullservicetjänsten (Autosell Fullservice) debiteras 6 900 kr (exkl. moms) vid
avslut och 2 000 kr vid icke accepterat per hanterad bil.
4.4 TS tillhandahåller ett mindre antal tilläggstjänster. Exempel på vid var tid
gällande prislista anges i Bilaga 2 ”Prislista – valbara tilläggstjänster”.
4.5 Transport av bilar till TS inspektionsanläggningar debiteras enligt vid var tid
gällande prislista för transporter med aktuell transportleverantör. TS hanterar
samtliga transportbeställningar samt administrationen kring dessa för att på detta vis
optimera ledtider och erbjuda Uppdragstagaren lägsta möjliga transportkostnad.
4.6 Kostnader för utförda tjänster dras av direkt mot försäljningslikviden. Eventuella
kostnader som uppkommer efter denna reglering, så som transport av saknad
utrustning, faktureras direkt till uppdragsgivaren. Jämte en administrativ kostnad på
500 kr. Fakturan förfaller till betalning 10 dagar efter dagen för utställande av
korrekt och komplett faktura. Om betalning inte görs i tid utgår dröjsmålsränta enligt
lag. Faktureringsavgift utgår inte.
Övriga bestämmelser:
5.1 Ändring av eller tillägg till Avtalet, ska, för att vara gällande, göras skriftligen och
undertecknas av behöriga företrädare för Parterna.
5.2 TS ska på egen bekostnad teckna och vidmakthålla sedvanlig ansvarsförsäkring
med hänsyn tagen till Avtalets art och omfattning. Försäkringen ska gälla för hela
Avtalet och även innefatta underleverantörer.
Tvister:

2.2 Autosell Bas är den försäljningstjänst där Uppdragsgivaren själv tillhandahåller
ett s.k. inbytestest eller en inbytesvärdering på den bil som skall säljas. Detta kan
oftast tillhandahållas av en billeverantör. När Uppdragsgivaren erhållit ett
inbytestest alternativt inbytesvärdering med uppgift om till vilket pris utfärdaren är
villig att köpa in bilen i befintligt skick, skickas denna information tillsammans med
formulär Autosell Bas och bilder till Autosell.

6.1 Svensk lag, utan tillämpning av lagvals principer, gäller för detta Avtal. Tvist
avseende giltighet, tolkning, tillämplighet eller tillämpning av detta Avtal och allt som
har samband därmed ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat
av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat
Skiljeförfarande. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm. Svenska skall användas i
skiljeförfarandet.

2.3 Autosell Fullservice är den försäljningstjänst där bilen, mot transportkostnad (se
Prislista-Transport) hämtas för transport från angiven plats och datumtill någon av TS
testanläggningar. På testanläggningen utförs sedan inspektion, provkörning,
fotografering och dokumentation av bilen. Eventuell rengöring, avreglering sker mot
tilltilläggsavgift, se separat prislista. TS ansvarar för att även fysiskt lagerhålla bilen
under försäljningsprocessen.

6.2 Utan hinder av vad som sägs i punkten ovan, har part rätt att vända sig till
domstol eller behörig myndighet för att erhålla betalning för klar och förfallen
fordran.

Processbeskrivning vid avyttring:

Avtal upprättas i ett exemplar var av uppdragsgivaren behåller original och
översänder kopia till MCG AB.

3.1 Autosell mottager uppdraget och validerar samtliga uppgifter. Därefter läggs
bilen ut på TS Internetauktion.
I det fall som det gäller Autosell Fullservice så lämnas bilen i på någon av TS
testanläggningar alternativt hämtas bilen upp med transport baserat på
tillgänglighetsdatum, och den av uppdragsgivaren angivna upphämtningsadressen
för transport till den av TS inspektionsanläggningar som ligger geografiskt närmast.
3.2 Direkt efter auktionsavslut skickas ett informationsmail till uppdragsgivaren i
vilket framgår högsta uppnådda försäljningspris.
3.3 Uppdragsgivaren skall sedan snarast möjligt, dock senast 48 timmar efter
auktionsavslut, meddela Autosell om högsta uppnådda försäljningspris accepteras
eller inte, det skall ske via mail.

Information om hur vi behandlar personuppgifter finner ni på
https://www.moderncargroup.com/personuppgiftspolicy/

Bilaga 1: Prislista-Transport
Bilaga 2: Prislista – Valbara tilläggstjänster
Bilagorna återfinns på www.autodeal.se/autosell
___________________________ ___________________________
Stockholm 2018-08-29
Modern Car Group AB

3.4 Väljer uppdragsgivaren att acceptera försäljningen avvecklar TS bilen och
hanterar lösen av leasingkontraktet med aktuell leasinggivare, omregistrering,
transportbokning till köparen m.m.
3.5 Skulle ett underskott uppstå vid försäljningen, dvs. vid tidpunkten aktuellt
bokfört restvärde är högre än försäljningspriset med avdrag för Autosells
försäljningskostnader, är uppdragsgivaren förbunden att omgående överföra
underskottsbeloppet till aktuell leasinggivare. Sker inte detta avbryter Autosell
försäljningen och debiterar full försäljningsavgift.
3.6 Väljer Uppdragsgivaren att inte acceptera högsta uppnådda försäljningspris
avslutar Autosell försäljningsuppdraget. Någon försäljningsavgift debiteras ej
uppdragsgivaren i de fall det rör Autosell Bas. Vid Autodeal Fullservice tjänsten
debiteras 2 000 kr (exkl. moms).

Autosell (Autodeal´s avyttringstjänst) är en del av Modern Car Group International AB, Industrigatan 4 C, 112 46 Stockholm,
Org. nr 556978–1536

