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Conrad ”Conny” Codexare är tingsdomare och en skicklig bassist som på sin fritid tillsammans 

med sina kolleger spelar i rockbandet Vicehäradshövdingarna. Bandet har på senaste tiden slagit 

igenom i den inhemska ’shock metal’-scenen tack vare sitt skickliga spelande och sitt rykte för 

uppståndelseväckande uppträdanden. I takt med detta rykte hade Conny avslutat sin senaste 

konsert med att slå sönder sin elbas. Det var ändå inte ett problem för Conny eftersom han redan 

bestämt sig för att skaffa en ny, finare bas. Conny beställde redan samma kväll en ny 

specialtillverkad bas från företaget Prolex Pentikäinen Ab. Basen var verkligen unik både till 

egenskaper och utseende. Basen var delvis tillverkad av resterna från Connys gamla bas, med ett 

chockerande handmålat motiv av Notre Dame i lågor ovanpå. 

Då basen anlände provade Conny den och märkte till sin förvåning att basen ironiskt nog blev 

väldigt varm då man spelade på den. Rentav brännhet. Conny hann ändå inte grubbla så mycket 

över felet eftersom han hade fullt upp på jobbet med långa rättegångar och basen fick ligga 

nerpackad i sin väska i flera månader. 

Ett drygt halvår senare då stressen på jobbet lättade lite bokade Conny med hans band igen in 

några konserter. Conny grävde fram basen för att träna repertoaren och då märkte han igen att 

basen blev väldigt het. Inte nog med det, plötsligt var den igen brännhet och knastrade plötsligt 

till och slutade fungera helt. Conny var enormt upprörd. Bandets fans begärde en show och nu 

hade han ingen bas att spela på. Elbasar borde ju inte bli varma av att man spelar på dem. Det 

hade helt tydligt skett ett allvarligt slarvfel i hur den satts ihop av bastillverkarna på Prolex 

Pentikäinen Ab. 

Conny har hört att du börjar bli något av en expert på konsumenträtt och ber dig nu om hjälp. 

Conny har hört att man ”typ måste klaga eller något” för att kunna få pengarna tillbaka och 

undrar om det är för sent för det. Är det möjligt? Han märkte ju egentligen felet redan ganska 

länge sedan. Det är klart att Prolex Pentikäinen Ab inte kan skicka en ny bas eftersom den var ett 

så unikt instrument och felet verkar vara omöjligt att fixa. Därför vill Conny åtminstone ha alla 

de pengar han betalade för basen tillbaka.  

Ge ditt juridiskt motiverade svar på Connys frågor baserat på kapitel 6 i En Introduktion till 

Konsumenträtten. Svarsutrymme är begränsat till en sida (420 ord). 


