STANDARDAVTAL FÖR
RENOVERING/REPARATION AV
FORDON/FORDONSKOMPONENTER

Mellan oss har denna dag avtalats följande angående renovering/reparation av
följande
fordon_________________________________
fordonskomponenter _______________________
________________________________________
till en _________________________ av årsmodell_______ .
BESTÄLLARE
Namn/firma
Person/organisationsnummer
Adress
Postnummer
Postadress
Tel bostad
Tel arbete
Mobiltel
Fax
UPPDRAGSTAGARE
Namn/firma

Person/organisationsnummer
Adress
Postnummer
Postadress
Tel bostad
Tel arbete
Mobiltel
Fax
FÖR UPPDRAGETS UTFÖRANDE ÖVERLÄMNAT
OBJEKT/ÖVERLÄMNADE KOMPONENTER
Fabrikat
Modell/typ
Årsmodell
Registreringsnummer
Chassinummer
Motornummer
Växellådsnummer
Övrigt
Genom undertecknandet av detta avtal kvitterar uppdragstagaren mottagandet av
ovan angivet objekt/komponenter.
UPPDRAGETS OMFATTNING

Följande arbeten och åtgärder skall utföras av uppdragstagaren: (se ev särskild
avtalsbilaga)

Under uppdragets utförande skall objektet/komponenterna förvaras på följande
plats, såvida inget annat medgivits av beställaren:
Lokal
Adress
Postnummer
Postadress
TID FÖR ARBETETS UTFÖRANDE
Arbetena skall vara avslutade enligt följande plan

Samtliga arbeten skall vara avslutade senast _____________
Se särskild bilaga
Offert från uppdragstagaren bifogas som bilaga till detta avtal
BETALNING
För de arbeten som detta uppdrag omfattar skall vederlag utgå med
Totalt ___________________ kr inklusive mervärdeskatt.
________________________ kr/timme inklusive mervärdeskatt
Betalning erlägges i sin helhet då arbetena avslutats
Betalning erlägges enligt följande plan
Offert från uppdragstagaren bifogas detta avtal som bilaga

HYRA
Hyresersättning för uppdragstagarens förvaring av objektet/komponenterna
skall ej utgå
skall utgå med __________ kr per månad efter samtliga arbetens
slutförande
FÖRSÄKRING
Beställaren har/har inte då objektet/komponenterna levereras till
uppdragstagaren gällande renoveringsförsäkring i ___________________
upp till kronor _____________ vid totalskada. Beställaren förbinder sig att hålla
objektet/komponenterna försäkrat i enlighet härmed under ovan angiven tid för
arbetenas slutförande.

Uppdragstagaren har, då objektet/komponenterna mottages gällande ansvarsoch brandförsäkring för förvarad egendom i ovan angiven lokal i
__________________ upp till kronor _______________ vid totalskada.
Uppdragstagaren förbinder sig att vidmakthålla sådana försäkringar under den
tid som förflyter till leverans av objektet/komponenterna.
För den del av skadekostnad som utgörs av självrisk svarar ______________ .
AVTALETS UPPHÖRANDE
Uppdraget kan när som helst återkallas av beställaren. Uppdragstagaren är då
berättigad till ersättning för det arbete som kan vara utfört.
Om endera parten gör sig skyldig till avtalsbrott och avtalet med anledning
härav bringas till upphörande, så har uppdragstagaren ej retentionsrätt i
anförtrott gods för täckande av sin fordran. Eventuellt förskottsbetald ersättning
för arbete skall då återbetalas.
Om uppdragstagaren gör sig skyldig till avtalsbrott kan beställaren ha rätt till
skadestånd som svarar mot ekonomisk skada han kan ha lidit.
Om beställaren avlider har uppdragstagaren rätt att säga upp avtalet till
omedelbart upphörande. Endast om dödsboet ställer tillfredsställande garantier
för upplupet och tillkommande vederlag är uppdragstagaren skyldig att fullfölja
avtalet.
Om uppdragstagaren avlider upphör avtalet omedelbart att gälla. Dödsboet har
rätt till ersättning för utfört arbete men har ej retentionsrätt i anförtrott gods.

GENERELLA VILLKOR
Detta avtal får inte utan medkontrahents medgivande överlåtas.
Ansvarsförhållanden
Beställaren ansvarar för att

fordonet/komponenterna, då de överlämnas till uppdragstagaren, är på lämpligt
sätt märkt med beställarens namn, personnummer och adress,
snarast efter arbetenas avslutande avhämta objektet/komponenterna,
utan oskäligt dröjsmål tillhandahålla uppdragstagaren sådana upplysningar av
teknisk natur som denne kan behöva för arbetenas utförande och som denne inte
förutsätts redan ha eller kunna skaffa från annat håll inom ramen för uppdraget.
Uppdragstagaren skall
såvida annat ej avtalats utföra samtliga arbeten noggrant och med iakttagande av
omsorg,
så länge objektet/komponenterna befinner sig hos honom väl vårda anförtrott
gods, som måste förvaras i torrt, stöld- och väderskyddat utrymme,
ansvara för kontinuerlig tillsyn av anförtrott gods,
omgående till beställaren anmäla eventuell förlust eller skada,
i förväg inhämta beställarens medgivande till att på egen risk anlita annan
uppdragstagare för arbetenas utförande, helt eller delvis,
om skada eller förlust inträffar, omgående dokumentera alla omständigheter
kring händelsen för att underlätta framtida skadereglering,
avvakta med åtgärder som kan vänta tills försäkringsbolag gjort
skadeinspektion.
Skaderegleringsprinciper
Finns gällande försäkring hos uppdragstagaren, skall denna i första hand
utnyttjas vid skada för vilken uppdragstagaren har vållandet.
Genom undertecknandet av detta avtal medger uppdragstagaren beställaren att,
om han så önskar, göra skadeanmälan till, rikta sina anspråk mot och uppbära
ersättning direkt från uppdragstagarens försäkringsbolag. Medgivandet kan inte
återkallas.
Vid annan skada skall beställarens försäkring i första hand utnyttjas. Beträffande
självrisk se under ”Försäkring” ovan.

__________________________
Detta avtal har upprättats i två exemplar, som växlats mellan parterna.
den
Beställare

/

20

den

/

20

Uppdragstagare

Eventuella bevis om firmateckningsrätt och fullmakter skall biläggas avtalet.
___________

Se även MHRF:s ”Goda råd kan vara mycket värda!” med allmänna tips om vad
man ska tänka på innan man lämnar från sig uppdraget.

