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KONKURSBOETS KÖPVILLKOR (BUTIK OCH ONLINE)

Bakgrund

Cykelkraft AB, 556443-9163, försattes i konkurs den 19 december 2019 kl. 9:55, varvid Lars-Henrik 
Andersson, Cirio advokatbyrå, förordnades som konkursförvaltare. I samband med konkursen 
bildades Cykelkraft AB:s konkursbo (”Konkursboet”), som är en egen juridisk person separat från 
Cykelkraft AB i konkurs. Eftersom verksamheten numera bedrivs i Konkursboets regi sker all 
försäljning med Konkursboet som säljare. 

Konkursutförsäljningen och alla andra köp som har genomförts efter konkursen (brytpunkten är 
den 19 december 2019 kl. 9:55) omfattas av följande villkor.

1.1 Parter

Köpare: 

Varje juridisk person eller privatperson (konsument) som köper egendom via 
Cykelkrafts hemsida eller fysiska butiker (”Kunden”)

Säljare:

Cykelkraft AB:s konkursbo, org.nr 556443-9163

c/o Cirio Advokatbyrå AB

Box 3294

103 65 Stockholm

cykelkraft@cirio.se

1.2 Köpobjektets egenskaper

All egendom är ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används
och säljs med de egenskaper som anges online eller i butik.

Med anledning av konkursen säljs all egendom i befintligt skick.

1.3 Pris

Alla priser med eventuella rabatter anges inklusive moms.

1.4 Leverans- och betalningsvillkor

Frakt: Kunden ansvarar för betalning av fraktkostnader som i normala fall uppgår till 
59 kr för alla vanliga produkter, 149 kr för skrymmande produkter och 199 kr för cyklar.

Betalning online: Betalning sker genom Klarna som erbjuder flertalet betalnings-
alternativ; välj mellan att betala direkt, kostnadsfri 14-dagarsfaktura, delbetalning eller 
Klarna konto. Observera att ni behöver ett 10 siffrigt personnummer för de flesta 
betalningsalternativ samt att Klarna Faktura alltid ligger som förvalt betalningsalternativ 
om du inte själv ändrar metoden. Du kan läsa mer om Klarnas betalningsvillkor här. Vid 
ytterligare frågor som rör din betalning så rekommenderar vi dig att kontakta Klarna via 
08-120 120 10.

Betalning butik: Betalning sker kontant genom kredit- eller kontokort. Betalning med 
kontanter accepteras ej. 
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1.5 Reklamation och garantier

Juridisk person: 

All egendom säljs i befintligt skick och Konkursboet lämnar inga garantier. 

Kunden saknar rätt att reklamera och att rikta några som helst anspråk mot Konkursboet 
i anledning av eventuella fel. 

Privatperson (konsument):

All egendom säljs i befintligt skick och Konkursboet lämnar inga garantier. 

Om en vara avviker från vad som följer av avtalet mellan Kunden och Konkursboet eller 
på annat sätt inte motsvarar det skick eller den beskrivning av varan som Konkursboet
har lämnat, kan varan reklameras. Reklamation ska göras inom skälig tid, dock senast 
inom en månad genom att maila Konkursboet via cykelkraft@cirio.se, med angivande 
av en utförlig felbeskrivning, ordernummer och kontaktuppgifter. Bifoga gärna en bild 
eller film på problematiken.

Vid godtagbara fel erbjuder Konkursboet i första hand prisavdrag och i andra hand 
hävning av köpet. 

1.6 Byte, öppet köp och ångerrätt

Inga villkor om bytesrätt eller öppet köp gäller. 

Som privatperson (konsument) har Kunden rätt enligt lag (2005:59) om distansavtal och 
avtal utanför affärslokaler att ångra köp gentemot Konkursboet som genomförts online.
Ångerfristen börjar löpa den dag som egendomen mottas av Kunden. Meddelande om 
ångrat köp ska lämnas till Konkursboet via cykelkraft@cirio.se, inom 14 dagar efter att 
Kunden har mottagit egendomen, med angivande av ordernummer och 
kontaktuppgifter. Egendomen ska därefter på Kundens bekostnad återsändas till
Konkursboet. Förseglade produkter ska returneras i obruten förpackning. Om 
egendomen har använts, mer än vad som fordrats för att kontrollera varans funktion,
kommer ersättning för värdeminskning att faktureras alternativt dras från det belopp 
som återbetalas.

1.7 Tvist

Tvister som uppstår i anledning av dessa villkor ska avgöras av allmän domstol, med 
Stockholms tingsrätt som första instans.
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