Villkor hemleverans
Uppdaterad 2019-01-01
1. Kund hittar ett objekt som är intressant på någon av VMfordons annonssajter.
2. Kund kontaktar VMfordon via mejl eller telefon.
3. VMfordon sänder kund inspektionsrapport (varudeklaration) och detaljerade bilder på bilen
och bilens tillbehör via mejl till kund. *
4. Kund meddelar VMfordon om fortsatt intresse.
5. Ska bilen finansieras utförs en kreditkontroll innan affären fortlöper.
6. En handpenning om 5000kr betalas till VMfordon.
7. Bilen besiktas av Opus Bilprovning och kund får ta del av besiktningsprotokoll.
8. Vid eventuella anmärkningar åtgärdas dessa innan transport utförs.
9. När bilen är helt klar betalar kund in resterande summa till VMfordon och signerar eventuell
kredit via sitt mobila bank-id.
10. VMfordon bokar transport till av kund vald adress.
11. Leverans av bil utförs normalt inom 7 arbetsdagar. Ibland kan väderförhållanden eller stora
transportvolymer vid aktuellt tillfälle göra att transporten tar längre tid. Ingen ersättning
utgår från VMfordon vid försenad leverans. Eventuella transportskador måste omedelbart
anmälas till VMfordon, så att vi i vår tur kan anmäla till aktuellt transportbolag.
12. På bilköpet finns 1 veckas bytesrätt då ni använder denna tjänst. Det innebär att ni, från att
ni erhållit bilen kan byta till annan bil i samma prisklass eller dyrare om ni av någon anledning
inte känner er nöjda med ert köp. Vill köpare utnyttja bytesrätten måste köpare fysiskt
komma till vår butik i Köping med den köpta bilen för att byta till den bil köparen istället
önskar. Bilen får ha gått max 25mil från leverans.
13. I det fall kund vill återlämna den köpta bilen, som endast kan göras om bilen har mekaniska
fel som inte kan åtgärdas i närheten där kund bor, och senast 7 dagar efter leverans och max
25mil körda, står VMfordon för transportkostnad. Eventuell kredit annulleras och betald
summa återbetalas till kund då bilen kommit i retur till VMfordon.

Prisexempel personbilar (för SUV tillkommer 35%, Transportbil – offereras på begäran):
Stockholm:

995kr

Örebro:

995kr

Göteborg:

2.495kr

Malmö:

3.495kr

Karlstad:

1.495kr

Sundsvall:

2.495kr

Östersund:

3.995kr

Piteå:

4.495kr

Kiruna:

6.495kr

I beskrivning, punkt 3 *, informeras kund om eventuella skador eller slitage som är onormalt för årsmodell/mil på bilen. Beakta att ALLA
begagnade bilar har mindre repor/dörruppslag och stenskott. Om dessa inte syns på bild som skickas till kund finns det ingen grund för
någon form av reklamation av köpet.

