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KÖPEVILLKOR FÖR TREHJULIG CYKEL MED FOTPEDAL FÖR UNGDOM ÖVER
16 ÅR OCH VUXEN
§ 1 Landstingets/kommunens ansvar
Tre-hjulig cykel med fotpedal för ungdom fr.o.m. 16 år och vuxen kan
förskrivas enligt riktlinjer för cyklar som har beslutats av Hjälpmedelnämnden.
Principer för avgifter för cyklar är fastställda av Landstingsfullmäktige.
Habiliterande-/rehabiliterande enhet beställer cykel efter godkännande av
köpeavtal av patienten/ köparen.
Habiliterande-/rehabiliterande enhet ansvarar för att fakturera köparen
egenavgift vid köp.
§ 2 Köparens/användarens ansvar
Köparen/användaren godkänner köpeavtal och betalningsförbindelse innan
beställning sker.
Köparen/användaren äger cykeln när full betalning erlagts.
Köparen/användaren ansvarar för avhjälpande och förebyggande underhåll
(reparationer)
Köparen/användaren betalar själv extra utrustning t ex hjälm, korg, belysning
och lås.
§ 3 Leveransvillkor
Förskrivande enhet inom landsting/kommun ansvarar för att cykel levereras till
patienten/köparen.
§ 4 Priser
Egenavgiften vid köp av cykel baseras på för var tid gällande beslut i
Landstingsfullmäktige med % av basbelopp vid undertecknandet av
köpeavtalet.
§ 5 Fakturering
Redovisningen inom landstinget eller motsvarande inom kommun fakturerar
egenavgiften enligt underlag från förskrivande enhet när cykeln är levererad.
§ 6 Betalningsvillkor
Betalning sker inom 30 dagar efter fakturans ankomstdag. Dröjsmålsränta vid
försenad likvid debiteras enligt räntelagens bestämmelser.
§ 7 Återköp
Redan levererad och betald cykel kan inte återköpas av
landstinget/kommunen.
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§ 8 Garanti
Leverantörens garanti gäller.
Konsumentköplagens bestämmelser gäller beträffande fel i vara.
§ 9 Reklamation
Köparen/användaren har enligt Konsumentköplagen rätt att reklamera en
produkt. Förutsättningen är att det kan styrkas att felet fanns vid
inköpstillfället, och inte beror på slitage. Köparen kontaktar försäljningsstället.
§ 10 Tvist
Eventuell tvist angående tolkning eller tillämpning av ingånget avtal ska i
första hand avgöras av avtalsparterna och därefter av svensk domstol med
tillämpning av svensk rätt.
§ 11 Personuppgifter
Landstinget/kommunen är personuppgiftsansvarig för de uppgifter köparen/
användaren lämnar. Köparen/användarens uppgifter används enbart för att
landstinget/kommunen ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot köparen.
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