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Annika vill renovera sitt kök och installera nya hushållsmaskiner. Hon ser den 13.4.2019 en annons på 

Pelles Maskiner Ab:s webbsida gällande diskmaskinen ”UltraDisk 3000 X”. I annonsen står det att 

maskinen ännu i en veckas tid säljs för ynka 3 000 euro, emedan det ordinarie priset ligger på 6 000 

euro. Annika springer omedelbart iväg till affären för att inte gå miste om det otroliga erbjudandet. 

Annika har inte råd att betala hela köpesumman idag, så hon frågar butiksägaren Pelle om de kan 

komma överens om en avbetalningsplan. ”Givetvis”, svarar Pelle, ”vi har färdiga avtal för avbetalning 

under ett års tid, allt du behöver göra är att skriva under här på pappret så får du maskinen med dig 

hem redan idag! Ingen ränta behöver du heller betala, och första betalningen sker inte förrän nästa 

månad, och betalningarna sker månatligen under tolv månaders tid.” Annika lyfter upp sina händer 

och jublar av glädje. När den första räkningen anländer nästa månad, blir Annika chockerad. ”500 

euro plus ränta 50 euro”, står det. Annika är förtvivlad eftersom Pelle ju lovade henne räntefri 

avbetalning, och läser igenom avtalet som hon har ingått med Pelles Maskiner Ab. Till sin förtvivlan 

märker hon först nu att det i avtalet faktiskt står att ränta på 10 % av den månatliga 

avbetalningssumman tillhör avtalet. Hon fortsätter läsa och ser att det dessutom står att ”vid 

försenad betalning på ett (1) dygn eller mer, förfaller fullständiga köpesumman till betalning 

omedelbart och konsumenten gottgör sitt avtalsbrott genom att betala Pelles Maskiner Ab ett 

ersättningsbelopp på 300 % av varans försäljningsvärde”. Annika greppas av panik. Hon ringer Pelle 

och säger att hon vill säga upp avtalet, eller åtminstone betala 250 euro i månaden under ett års tid, 

räntefritt, som de muntligen kom överens i affären månaden innan. Pelle skrattar, han går inte med 

på något sådant, UltraDisk 3000 X kostar ju 6 000 euro säger han, och stänger telefonen. I sin 

förtvivlan svarar Annika på ett samtal från en telefonförsäljare som säljer tidningar. Annika köper en 

prenumeration på naturtidningen ”Blommor och bin”, eftersom hon hoppas att naturbilderna ska få 

henne att lugna ner sig. Nästa morgon inser hon att hon egentligen inte vill ha tidningen, och ringer 

upp telefonförsäljaren, och säger att hon vill säga upp prenumerationen. Telefonförsäljaren svarar 

bara med ett torrt: ”Pacta sunt servanda” och stänger telefonen. 

A har fått höra att du är inträdessökande, och att du har fördjupat dig i konsumenträtten, och ber dig 

om juridisk rådgivning. 

Identifiera alla avtalsförhållanden som A befinner sig i, och ge din juridiska bedömning om 

situationen ur den enskilda konsumentens synvinkel. 

 


