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HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BIL & BOSTAD

Fråga advokaten
Agneta Gustafsson och Josef Angerbjörn är advokater vid Advokatbyrån Nywa. I Bil & Bostad förklarar de varannan vecka juridiska ord
och begrepp samt svarar på läsarnas frågor om juridik, främst om
avtalsrätt och bostadsköp.

Om ny konsumentköplag
Hej Agneta,
Jag har funderingar om vad som gäller för
teknik som inte fungerar. Vad har jag som
konsumnet för rättigheter vid ett internetabonnemang med ständiga driftsstörningar
eller en app som slutar fungera? Jag har
ringt support och kundtjänst, men får inget
besked om vad som faktiskt gäller.
Med vänlig hälsning
John

Hej,
Tack för din fråga som är mycket aktuell.
Vi konsumenter köper varje dag olika
varor och tjänster. Konsumentvanorna förändras med tiden efter samhällets utveckling med fler och kontinuerliga inköp på
internet. I ett allt mer digitalt samhälle blir
det vanligare att produkter inte längre är
fysiska varor, utan att det är digitala varor
eller tjänster.
En ny konsumentköplag trädde därför i
kraft den 1 maj 2022, som gäller vid köp
av digitala varor och tjänster. Det bör betonas att den gamla lagen fortfarande gäller
för köp gjorda före den 1 maj 2022.
Genom den nya konsumentköplagen
anpassas svensk rätt till två EU-direktiv.
Lagen omfattar fler typer av varor och
innehåller tydligare regler vid bedömningen
av om fel föreligger i digitalt innehåll. Vidare ger lagen ett stärkt skydd för alla oss
konsumenter.
Likt dess föregångare omfattar den nya
konsumentköplagen varor, det vill säga
lösa saker. Begreppet vara omfattar alltifrån
blommor, kläder och leksaker, till dyrare
sällanköpsvaror som bilar. En vara kan
också ha digitala delar som till exempel en
smarttelefon. Den nya lagen omfattar även
varor med digitalt innehåll. Med digitalt
innehåll avses data som produceras och
tillhandahålls i digital form, till exempel
datorprogram, applikationer, streamingoch molntjänster, digitala spel och e-böcker.
Det finns dock vissa digitala tjänster som
lagen inte omfattar, såsom spel- och sjukvårdstjänster.
En annan nyhet är att företag som säljer
digitala tjänster eller digitalt innehåll i sina
varor måste tillhandahålla den senaste
versionen, om inte annat avtalas. Detta
förutsätter naturligtvis att kunden som
ska köpa digitalt innehåll har aktuell och
anpassad hårdvara som kan hantera det
digitala innehållet. Den nya konsumentköplagen ger sålunda konsumenten rätt att
förvänta sig att få den senaste versionen vid
ett köp.
Säljaren är också skyldig att informera
konsumenten om uppdateringar av det
digitala innehållet och tillhandahålla dessa
för att varan eller tjänsten ska fungera en
viss tid efter köpet. Uppdateringar är viktiga, då de kan förbättra innehållet, utöka
varans funktioner och skydda mot säkerhetshot. Liknande krav införs för digitalt
innehåll som säljs integrerat i varor, såsom
datorer och smartphones. Om näringsidkaren inte uppfyller sin uppdateringsskyldighet är varan att anses som felaktig, om inte
annat avtalats vid köpet. Uppdateringsskyldigheten omfattar dock inte att förbättra
eller utöka varans funktioner och inte
heller att tillhandahålla senare versioner av
det digitala innehållet.

Vidare har tiden för presumtionen om
ursprungligt fel förlängts. Tiden då en säljare har att bevisa att ett fel i en vara inte
fanns vid köpet förlängs från sex månader
till två år. I den äldre konsumentköplagen
som gäller vid köp före den 1 maj 2022
finns en presumtionsregel som anger att
ett fel som uppstår inom sex månader från
köpet förutsätts ha funnits vid köpet. Detta
gäller dock inte om säljaren kan bevisa
motsatsen, eller om det är ett fel som omöjligt kan ha funnits när varan överlämnades.
Denna presumtionstid förlängs med den
nya lagen till två år. Beträffande den förlängda presumtionstiden har Motorbranschens riksförbund framfört att bilar ofta
säljs med två års garanti och att det sannolikt inte blir så stor skillnad jämfört med
gällande regler. För andra typer av varor,
till exempel elektronik, får presumtionen
om fel i två år sannolikt större betydelse.
För digitalt innehåll och digitala tjänster
gäller dock andra tidsgränser. Rör det sig
om digitalt innehåll eller digitala tjänster
som levererats vid ett enskilt tillhandahållande är presumtionstiden ett år. Är det i
stället en kontinuerlig leverans, till exempel
en prenumeration av en strömningstjänst,
gäller presumtionen under hela avtalsperioden.
Vidare innehåller lagen ett klargörande
att avtal där en konsument får tillgång till
digitalt innehåll i utbyte mot att näringsidkarens får del av konsumentens personuppgifter, till exempel namn och e-postadress,
kan omfattas av lagens skyddsregler. Tillhandahållandet av personuppgifterna anses
i vissa fall vara en typ av betalning. Detta
gäller dock inte i de fall där personuppgifterna endast används för att uppfylla rättsliga krav. Näringsidkare som behandlar
personuppgifter måste alltid säkerställa att
det finns laglig grund därtill, till exempel
genom att konsumenten samtycker till viss
användning av dennes personuppgifter när
avtalet ingås med näringsidkaren.
De påföljder som står till buds för dig
som konsument vid fel på digitalt innehåll
är detsamma som vid fel på en vara, det
vill säga en lös sak. Som konsument kan
du kräva avhjälpande av felet, omleverans
av det digitala innehållet eller prisavdrag
eller häva avtalet. Dessutom kan du som
konsument hålla inne betalningen och
kräva skadestånd, dock ska du då kunna
visa skada.
Jag avslutar med ett citatet om förändring
av den brittiska biologen och
zoologen Charles Darwin.
”It is not the strongest of the species that
survives, nor the most
intelligent; it is the one
most adaptable to
change.”

AGNETA
GUSTAFSSON
Advokat,
Advokatbyrån Nywa

Har du en fråga? Skriv till Agneta och Josef!
Om du har funderingar kring bostadsköp, bilköp, juridik eller avtal, e-posta
din fråga till advokaten@nywa.nu.
Vänligen notera att alla upplysningar enbart är informativa och inte utgör legal rådgivning. Rättslig rådgivning kan endast
lämnas av advokat eller jurist som erhållit handlingar och fullständig information om omständigheterna i det enskilda fallet.
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Böcker
NYA FRILUFTSLIV OCH ÄVENTYR I SVERIGE
Bokförlaget Semic
Nu smälter vandringsleder och utflyktsmål fram över Sverige
och det är dags att packa ryggsäcken för små och större
exkursioner. Beroende på om man har vanan inne eller är
nybörjare, tänker ta en dagstur eller vara ute ett par dagar,
har små barn eller stora barn så behöver en del beslut tas
om vilka turer som är mest passande för att det ska bli lyckat. Det är inte alltid de mest kända eller mest lyxiga turerna
eller turistmålen som kan bli minnen för livet utan det kan
vara de små utflykterna och upplevelserna som ger minnen,
känsla av frihet, upptäckarlust och mys.
Självklart spanar jag in kapitlet om Västerbotten först.
Där är första tipset på utflyktsmål den lilla äventyrsbanan
på Nydala följt av förslagen att bland annat vandra längs
Vindelälven, besöka SCA Arena och en tur till Backfors
gård. Lite förvånande urval i konkurrens med så mycket
som finns att erbjuda i Västerbotten, men också riktiga
pärlor för familjer med olika behov av större eller mindre
utflykter. Därför förstår jag att boken i sin helhet innehåller
liknande tips för de olika landskapen där det inte är de mest
kända eller storslagna utflykterna som tas upp utan mer de
som passar lite olika behov. Jag tror nog dock att många av
dessa tips finns att hitta på turistbyråernas hemsidor och
att man inte behöver köpa en hel bok för att hitta dessa,
även om boken är behändig, informationstät och
innehåller vackra inspirationsbilder. Den kanske mer
kan fungera som en inspirationsbok på
vilket landskap man ska satsa på att
besöka under semestern genom att man
ser vilka utflykter som man upplever
passar ens familj och drömmar.

ANNA ÖBERG
Bokläsare

Länets bostadspriser
har ökat mest
Trots det oroliga världsläget och
stigande räntor ökar bostadspriserna
i Sverige. Västerbotten är det län som
haft störst prisuppgång på både bostadsrätter och villor det senaste året.
Under det senaste året har villapriserna i
Sverige stigit med i snitt tio procent. Störst
uppgång i landet hittar man i Västerbotten
där priserna gått upp med hela 17 procent
på ett år. Även vad gäller bostadsrätter är
Västerbotten det län som haft störst prisuppgång det senaste året med priser som
stigit med 15 procent, att jämföra med sju
procent för riket som helhet. Detta enligt
statistik från Svensk Mäklarstatistik och
SCB, Statistiska Centralbyrån.
– Kombinationen krig, ränteoro och svag
börsutveckling har inte påverkat bostadsmarknaden på ett märkbart sätt i mars.
Tvärtom fortsätter priserna upp och trenden
från januari och februari fortsätter. Efterfrågan på att köpa nytt och större är fortsatt
högre än utbudet, kommenterar Erik Wikander, vice vd Svensk Fastighetsförmedling.
– Många vill få klart sin försäljning
innan räntan eventuellt höjs och utbudet av
bostäder till salu har ökat de senaste veckorna. Samtidigt har vissa bostadsköpare blivit mer avvaktande på grund av det oroliga
världsläget och försäljningarna tar därför
generellt något längre tid. Större bostäder
i attraktiva lägen går dock mot strömmen
med fortsatt snabba försäljningar, ofta till
höga slutpriser, säger Marcus Svanberg, vd
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.
Även fritidshuspriserna fortsätter att öka.
Det senaste året har fritidshuspriserna i
landet stigit med 18 procent.
Källor: Svensk Mäklarstatistik, Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling & Svensk Fastighetsförmedling

FAKTA
Här har bostadspriserna ökat
mest det senaste året
Bostadsrätter
Län
Prisutveckling
Västerbottens län
+15%
Dalarnas län
+14%
Västernorrlands län
+13%
Villor
Län
Prisutveckling
Västerbottens län
+17%
Värmlands län
+15%
Norrbottens län
+15%
Fritidshus
Län
Hallands län
Skåne län
Jämtlands län

Prisutveckling
+27%
+27%
+26%

