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Förord 
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forskning. 
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undersökningsarbetet kring mitt forskningsområde. Utan dessa personer, hade det inte varit 
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Sammanfattning 
 
 
Syftet med denna D-uppsats var att utreda de svenska rättsreglerna angående 
distansavtalslagen. För att uppnå det givna syftet valde jag som grund att utgå från EG-
direktivet och propositionen, men har även använt mig av annan befintlig litteratur på 
området. Jag har vidare tagit del av sakkunnigas syn på lagens vissa områden, samt utfört en 
undersökning för att få ett grepp om hur näringslivet ser på lagen. 
 
I kapitel 2 och 3 redogjorde jag för begreppen inom distansavtalslagen, samt dess rättsliga 
betydelse och parternas förpliktelser gentemot varandra. Vid denna studie framkom att det 
finns vissa tolknings- och tillämpningsproblem, då lagen ibland kan uppfattas som svår att 
förstå. Efter att ha tittat närmre på de sakkunnigas syn på lagen, upptäcktes ytterligare 
oklarheter inom distansavtalslagen. Då jag hade kontaktat och samarbetat med två 
auktionsföretag som bedriver verksamhet som kan tänkas ha stor anknytning till 
forskningsområdet, uppkom fakta som visar på att företagen inte hade samma synsätt på 
problemområdet. Detta eftersom de på ett enkelt sätt har kunnat kringgå lagen.  
 
 
 
 



Abstract 
 
The purpose with this Master’s thesis was to investigate the Swedish legal aspects, concerning 
the law of distant trade. To achieve the given purpose, I chose as a base to presuppose from 
the EC directive and the proposition, but I have also used other available literature within the 
research area. Moreover, I have examined the opinion that experts within the area have, 
concerning certain areas, and accomplished an investigation to further understand how 
businesses look upon the law.  
 
In chapter two and three I made statements of conceptions within the law of distant trade and 
its juridical meaning and the parts obligations to each other. From this study it appeared that 
certain interpretation and application problems occurs, as the law sometimes can be 
apprehended as hard to understand. After looking closer to the experts opinions of the law, 
more uncertainties were established. When contacting and collaboration were made with two 
auction companies that run business that can be connected to the research area, facts were 
revealed that shows that companies do not have the same view of the problem area. This was 
due to the fact that the companies had been evading the law.  
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1 Inledning 
 
I dagens samhälle blir det allt vanligare att konsumenter handlar på distans via telefon, 
postorder eller Internet. Framför allt har, informationstekniken och den elektroniska handeln, 
medfört stora möjligheter. Detta bidrar till att avtal kan slutas snabbt och enkelt och dessutom 
är priserna vid elektronisk handel ofta lägre än vid den ”traditionella handeln”. 
Distanshandeln är även en fördel för människor som har svårt att uppsöka butiker; till 
exempel på grund av handikapp eller dålig kommunikation. 
 
Men den nya tekniken kan även innebära en del nackdelar för dig som konsument. Vi blir mer 
utsatta och påverkningsbara då marknadsföringen numera når oss även i hemmet. Vid 
Internethandel minskar vår undersökningsmöjlighet och möjligheten att ställa frågor om 
varans egenskaper, innan vi bestämmer oss för att köpa den. Detta leder till att vi är i ett större 
behov av information vid marknadsföring av en vara, på till exempel en hemsida. Vi behöver 
även få ett större skydd när vi mottagit varan, genom att kunna ångra vårt köp. 
Distansavtalslagen är till för att skydda dig som konsument, men fungerar den i verkligheten? 
Denna lag implementerades år 2000 i Sverige, men trots att lagen är så pass ny pågår det 
redan nu förändringar i den. Det finns än så länge ingen praxis inom ämnet; beror detta på att 
alla företag följer lagen eller beror det på att konsumenten inte är medveten om den? 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att utreda de svenska rättsreglerna i Distansavtalslagen. Lagen är 
i huvudsak koncentrerad på tre olika typer av distanshandel, via telefon, postorder och 
Internet. Av dessa tre har jag valt att lägga störst fokus på Internethandeln, då den berörs mest 
av lagen. Avsikten med utredningen av rättsreglerna är att klargöra de olika begreppen som 
används i distansavtalslagen, då det i dag finns relativt lite skrivet om denna lag i doktrin. Jag 
anser det vara ett problem då det är svårt för både näringsidkare och konsumenter att få en 
lättöverskådlig överblick av lagen. 
 
Uppsatsen består dels av en utredning av rättsreglerna och dels en del där jag valt att titta 
närmare på Internethandelns påverkan av distansavtalslagen. Detta sker bland annat genom en 
undersökning av hur Internetauktionsföretag ser på distansavtalslagen. Syftet med under-
sökningen är att få en uppfattning av hur lagen används inom auktionshandeln. 
 
Frågeställningar: 
 
Vad skiljer distansavtalslagen från konsumentköplagen? 
Vilka problem finns i anknytning till distansavtalslagen? 
Vilka förändringar kommer att ske i den nya distansavtalslagen? 
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1.2 Avgränsning 
 

Jag har i denna uppsats valt att inte gå in djupare på hemförsäljning, trots att distansavtal och 
hemförsäljning går under samma lag, utan koncentrera mig på distansavtal. Utifrån detta har 
jag i uppsatsen inte behandlat de paragrafer och stycken som berör hemförsäljning, utan bara 
de som omfattar distansavtal. Detta har också valts med anledning av att EG-direktivet 
EG/97/7 enbart innehåller distansavtal och inte hemförsäljning. Dock, har den svenska 
regeringen har valt att slå ihop distansavtalsdirektivet med den före detta 
hemförsäljningslagen. På grund av forskningens begränsade tidsutrymme har jag även valt att 
inte behandla en del paragrafer som rör distansavtal, som jag inte anser vara relevanta för 
uppsatsens syfte. Vidare, har jag valt att enbart fokusera på svensk rätt, men då 
distansavtalslagen är ett implementerat EG-direktiv, kommer jag att behandla direktivet i 
lagens bakgrund. 
 
Den svenska rätten tar upp tre olika typer av distanshandel, telefonförsäljning, 
postorderförsäljning och Internetförsäljning. Av dessa tre har jag valt att lägga stört fokus på 
Internetförsäljningen. Då den påverkas mest av distansavtalslagen.  
 

1.3 Metod 
 
För att få en djupare kunskap inom det aktuella området, har jag utfört en litteraturstudie. Då 
lagen är relativt ny finns det ett mycket begränsat utbud av doktrin. Jag har istället lagt störst 
fokus på förarbeten. För att erhålla motiveringar och förklaringar till skälen för lagen och dess 
utformning, har jag studerat EG-direktivet som ligger till grund för lagen. Jag har även tagit 
hjälp av departementspromemoria och proposition. Genom att studera tidskrifter från Juridisk 
Tidskrift och Svensk Juristtidning har jag erhållit kunskap om sakkunnigas åsikter om lagen. 
Jag har även tagit del av de problem som Konsumentverket anser att lagen skapar. Dock, finns 
det än så länge ingen praxis inom ämnet som belyser problemen och frågeställningarna.   
 
Efter att ha studerat Hultmarks artikel, Ny distansavtalslag, uppkom en del frågeställningar 
angående Internetauktioner. För att få svar på dessa kontaktade jag två erkända 
Internetauktionsföretag. Då jag sökte efter Internetauktionsföretag på Internet fann jag att det 
vanligtvis finns två kategorier av företag inom genren; de som säljer bilar och de som har ett 
brett produktsortiment och ett stort urval av varor (allt från antikviteter, elektronik till 
bostäder). För att få en bredd på undersökningen och en djupare förståelse valde jag att 
kontakta ett företag från varje kategori. De företagen jag har valt ut är ledande företag inom 
sina branscher med flera års erfarenhet. Dessa två företag har valt att vara anonyma och 
benämns därför inte med namn. Underlaget för undersökningarna består av intervjuer med 
noga utvalda representanter från de båda Internetauktionsföretagen. Intervjufrågorna (se 
Bilaga 1) grundar sig på de problem som Hultmark tar upp i sin artikel Ny distansavtalslag.  
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2 EG-direktivet 
 
Genom 1971 års hemförsäljningslag erhöll konsumenten rätt till en ångervecka, det vill säga 
rätten att frånträda en beställning som gjorts vid ett besök av en näringsidkare hemma hos en 
konsument. År 1981 kom en ny hemförsäljningslag som även reglerade telefonförsäljning. 
Denna lag utvidgades senare till att inte enbart reglera köp utan även tjänster, hyra och 
leasing. Sveriges medlemskap i EU har lett till att denna lag på senare år har ändrats till att 
även omfatta distansavtal.1 
 
Den 20 maj 1997 antog Europaparlamentet och Europeiska unionen ett direktiv2 om 
konsumentskydd vid distansavtal, kallat distansavtalsdirektivet. Direktivet innehåller 
bestämmelser om näringsidkarens skyldigheter gentemot konsumenten gällande avtal som 
ingås på distans. Detta direktiv skulle medlemsstaterna genomföra senast 4 juni 2000.3 Syftet 
med direktivet är att medlemsstaternas lagar och andra författningar om distansavtal skall 
komma närmare varandra.4 
 
Enligt direktivet skall lagen gälla avtal som ingås mellan en näringsidkare och en konsument 
inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans. För att 
det skall klassificeras som ett distansavtal skall det, både före och under avtalsslutandet, 
användas tekniker som inte kräver att parterna samtidigt är fysiskt närvarande. Ett annat 
kriterium är att det skall vara frågan om avtal om varor och tjänster, dock kan vissa avtal 
undantas helt eller delvis. Direktivet tar upp bestämmelser som rör näringsidkarens 
informationsskyldighet, konsumentens ångerrätt, näringsidkarens fullgörelse av ett träffat 
avtal, betalning med kort, leverans utan föregående beställning, begränsningar i 
användningen av vissa medel för distanskommunikation och medlemsstaternas skyldighet att 
se till att det i konsumenternas intresse finns tillräckliga och effektiva medel för att 
säkerställa efterlevnaden av bestämmelserna. Utöver dessa bestämmelser skall reglerna vara 
tvingande till konsumentens fördel, vilket betyder att direktivet är ett så kallat minimidirektiv; 
länderna har möjlighet att lagstifta om starkare regler så länge de är till konsumentens 
förmån.5 
 
Då det sedan tidigare finns ett direktiv som reglerar försäljning utanför fasta affärslokaler, 
hemförsäljningslagen, bör länderna försöka ansluta distansavtalsdirektivet till den 
terminologin och systematiken. Det bör även tas hänsyn till andra lagregler inom 
konsumentområdet till exempel marknadsföringslagen och konsumentköplagen.6  
 
Genomförandet av direktivet har skett i ett nära nordiskt samarbete, med företrädare för 
ansvariga departement i Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge. Dessa länder har 
tillsammans arbetat fram hur direktivet bör tolkas och hur det lämpligast kan genomföras. 
Rapporten som arbetades fram, Nordisk implementering av distansavtalsdirektivet7, har tagits 
                                                 
1 Grobgeld, Konsumenträtt s 103. 
2 97/7/EG. 
3 Prop.1999/2000:89 Lag om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal s 12. 
4 Prop.1999/2000:89 s 14. 
5 Prop.1999/2000:89 s 14 f. 
6 Prop.1999/2000:89 s 18 f.  
7 TemaNord 1998:532. 



 
 

4 

i beaktande vid genomförandet av lagen. Vilket har lett till att genomförandet av direktivet i 
de nordiska länderna har en betydande rättslikhet.8 
 
I Justitiedepartementets promemoria9 föreslogs en ny lag om konsumentskydd vid 
distansavtal och hemförsäljningsavtal, vilken var tänkt att ersätta 1981 års hemförsäljningslag. 
Den 17 februari 2000 lämnade lagrådet sitt yttrande över lagförslaget och regeringen valde att 
följa detta förslag.10   
 
I Sverige innebär inte distansavtalslagen några stora förändringar jämfört med vad som 
tidigare tillämpats. Det finns stora likheter i den nya lagen och den tidigare 
hemförsäljningslag, som i och med den nya lagen om distansavtal slås ihop till en lag. I 
hemförsäljningslagen gavs konsumenterna en ångervecka, som var tvingande till 
konsumentens förmån. Det som är nytt gällande distansavtalslagen är att den reglerar 
postorderköp och Internethandel. De flesta postorderföretag har redan tidigare använt sig av 
en ångerrätt så det blir inte så stora förändringar för dessa, de som påverkas mest av lagen är 
Internetföretagen.11 
 

                                                 
8 Prop.1999/2000:89 s 12. 
9 Ds 1999:45 Förslag till lag om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal. 
10 Prop.1999/2000:89 s 12. 
11 Hultmark, JT 2000-01 s 48 ff. 
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3 Distansavtalslagens uppbyggnad 
 
Den 1 juni 2000 trädde den nya lagen, Konsumentskydd vid distansavtal och 
hemförsäljningsavtal SFS 2000:274, i kraft och den gamla hemförsäljningslagen upphörde att 
gälla. Lagens syfte var främst att skydda konsumenten i samband med köp från företag via 
postorder, TV, Internet, telefon och liknande försäljningsformer. Syftet var även att skydda 
konsumenter vid köp som ingås vid en näringsidkares hembesök eller vid en utflykt som 
näringsidkaren organiserat och som sker utanför näringsidkarens fasta försäljningsställe.12  
 
Enligt lagens 8 § är den tvingande till konsumentens fördel i likhet med andra 
konsumentskyddande lagar.13 Med detta menas att konsumentens rättigheter inte kan avtalas 
bort. Det finns däremot inget lagligt hinder mot avtal om bättre villkor för konsumenten än 
vad lagen säger.14 
 
EG rätten använder sig ofta av speciallagar, något som inte är så vanligt i Sverige då, vi oftast 
väljer att analogt tillämpa närliggande lagar. EG:s direktiv och förordningar är därför många 
gånger svåra att tolka, då de innehåller en mängd detaljerade bestämmelser och speciella 
regler.15 Ett exempel på detta är distansavtalsdirektivet, som är tänkt att vara ett komplement 
till konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen, men även till konsumentkreditlagen till 
viss del. Eftersom distansavtalslagen enbart innehåller ett fåtal bestämmelser måste man 
använda sig av de andra konsumenträttsliga reglerna, vid frågor som inte regleras i 
distansavtalslagen. Den största skillnaden från övriga konsumentregler är att konsumenten 
inte är bunden till avtalet. I och med ångerrätten har konsumenter rätt att bryta avtalet efter det 
har ingått.16   
 

3.1 Lagens tillämpningsområde 
 

” 1 § Denna lag gäller för avtal varigenom en näringsidkare överlåter eller upplåter lös 
egendom till eller utför tjänster åt en konsument, om 
 1.avtalet ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att 
träffa avtal på distans och kommunikationen uteslutande sker på distans (distansavtal), 
eller 
 2.avtalet ingås vid ett hembesök eller under en av näringsidkaren organiserad 
utflykt till en plats utanför dennes fasta försäljningsställe (hemförsäljningsavtal).  
 Lagen gäller också marknadsföring som syftar till sådana avtal som anges i fösta 
stycket.”  

 
Lagen är enligt 1 § första stycket tillämplig på avtal som en näringsidkare ingår med en 
konsument om överlåtelse eller upplåtelse av lös egendom eller utförande av en tjänst till 
konsumenten.17 Lagen reglerar inte köp mellan privatpersoner eller mellan näringsidkare 

                                                 
12 Gerhard, Köprättens grunder s 132. 
13 Grobgeld, s 103. 
14 Gerhard, s 133. 
15 Bernitz, Kontraktsrätt, särskilt frågan om användning av standardavtal s 305.  
16 Gerhard, s 132. 
17 Gerhard, s 134. 
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sinsemellan.18 Det som bör uppmärksammas i detta stycke är att lagen talar om lös egendom 
och inte om lösa saker, vilket betyder att lagen även reglerar aktier och andra värdepapper, 
hyresrätter, bostadsrätter, byggnader på annans mark med mera.19 Detta är något som har varit 
omdiskuterat vid de nordiska departementsöverläggningarna, där de till slut dragit slutsatsen 
att definitionen av direktivet bör innefatta lös egendom.20  I lagen används ordet ”vara” som 
en synonym med lös egendom. När lagen talar om överlåtelse innebär det en fullständig 
övergång av den tidigare ägarens rätt. Med upplåtelse av lös egendom innebär att förvärvaren 
får en begränsad rätt till egendomen, detta betyder att lagen inte enbart reglerar köp utan även 
till exempel hyra och leasing. Lagen reglerar dock inte överlåtelse eller upplåtelse av fast 
egendom. Således gäller inte lagen på till exempel hyra av en bostadslägenhet eller lokal, inte 
heller upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt. Jordabalken och bostadsrättslagen reglerar 
dessa frågor. Däremot innefattar lagen överlåtelse av bostadsrätt.21 
 
Enligt lagens 1 § första stycket reglerar även lagen avtal om tjänster. Begreppet tjänst i denna 
lag är ett vidsträckt begrepp. Det rör sig inte enbart om tjänster som regleras i 
konsumenttjänstlagen, det vill säga arbete på fasta och lösa saker, utan även på olika typer av 
uppdragsavtal som innefattar intellektuella och konstnärliga prestationer.22 Tjänster som 
innefattas kan till exempel vara en arkitekts färdigställande av en ritning för en byggnad, en 
konstnärs utförande av ett porträtt eller ett medicinskt avtal om behandling av djur eller 
människor. Ett ytterligare exempel på avtal som innefattas av lagen är avtal om förvaring.23 
Vad som definieras vara en tjänst är något som inte tas upp i distansavtalsdirektivet, det finns 
heller inte någon tidigare generell definition av begreppet i svensk rätt.24  Lagens 
tillämpningsområde innefattar elektronisk leverans av digitala produkter. Till digitala 
produkter klassas datorprogram, spel, musik eller filmer som levereras över Internet till 
konsumentens dator.25 
 
I första punkten anges att lagen är tillämplig på distansavtal. För att ett avtal skall 
klassificeras som ett distansavtal krävs att avtalet har ingåtts inom ramen för ett system som 
näringsidkaren har organiserat. Grobgeld anser att kravet är ganska lågt ställt. Det Grobgeld 
menar med att kraven är lågt ställda och som även framkommit vid de nordiska 
departementsöverläggningarna, är att det bör räcka med att det framkommer i näringsidkarens 
marknadsföring att denna önskar få in en beställning på distans. Exempel genom att sätter in 
en annons med en beställningskupong eller att det finns ett ordernummer i annonsen. Trots att 
kraven är lågt ställda är inte distansavtalslagen tillämplig, då till exempel en konsument 
beställer en vara över telefon efter att ha läst en tidningsannons, oavsett om det finns ett 
telefonnummer i annonsen eller ej. Det blir dock skillnad om en näringsidkare oombedd 
ringer upp en konsument, detta kan normalt räknas som ett system för telefonförsäljning som 
näringsidkaren använder.26 Det är inte tillräckligt att ett avtal ingås på distans, utan 
näringsidkaren måste ha vidtagit någon eller några särskilda åtgärder för att organisera en 

                                                 
18 Grobgeld, s 104. 
19 Prop.1999/2000:89 s 74. 
20 Prop.1999/2000:89 s 24. 
21 Prop.1999/2000:89 s 74. 
22 Grobgeld, s 104. 
23 Prop.1999/2000:89 s 75. 
24 Prop.1999/2000:89 s 24. 
25 Prop.1999/2000:89 s 75. 
26 Grobgeld, s 104 f. 
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försäljning på distans.27 Distansförsäljningen kräver inte heller någon viss omfattning eller att 
den skall vara välorganiserad, eller att marknadsföringen har någon särskild omfattning eller 
intensitet. Detta gör att även små mindre seriösa företag omfattas av lagen, då konsumenten 
oftast är i ett större behov av skydd vid kontakt med dessa företag.28  
 

3.1.1 Begreppet ”system för distansavtalsförsäljning” 
 
Vilka avtal är det som omfattas av begreppet ”system för distansavtalsförsäljning”? Detta är 
något som diskuterats vid de nordiska departementsöverläggningarna. Avtal som klart 
omfattas av begreppet är när en näringsidkare erbjuder en vara eller tjänst på Internet och en 
konsument beställer varan eller tjänsten genom klicka på en symbol på skärmen eller genom 
att ringa företaget. Detsamma gäller då en konsument beställer en vara genom att använda en 
postorderkatalogs bifogade ordersedel. Som nämnts i kapitel 3.1, innefattar begreppet även 
annonser där det finns en beställningskupong eller ett ordernummer och konsumenten 
använder kupongen eller ordernumret för att göra sin beställning. Detsamma gäller då en 
konsument ringer och beställer en vara som bjuds ut i Tv-sända reklamprogram som syftar till 
distansförsäljning. Det väsentliga när det gäller begreppet ”system för distansförsäljning” är 
att syftet med marknadsföringen är att få till stånd ett avtal på distans.29 Lagen gäller inte om 
näringsidkaren och konsumenten träffas, utan kommunikationen skall helt och hållet ske på 
distans,30 vilket innebär att det endast får användas en eller flera tekniker för 
distanskommunikation, fram till och med det att ett avtal träffas. Enligt distansavtalsdirektivet 
avser ”tekniker för distanskommunikation” varje medel som används för ingående av avtal 
utan att parterna samtidigt är fysiskt närvarande. Regeringen har valt att inte använda 
begreppet i distansavtalslagen, då den syftar till att inte att göra någon skillnad på lagen och 
direktivet. Direktivet innehåller en lista på kommunikationsmedels som avser begreppet. 
Denna lista är även tänk att ha en vägledande funktion vid tillämpning av den svenska lagen. 
Listan har följande innehåll31:  
  

- oadresserad trycksak 
- adresserad trycksak 
- standardbrev 
- tidningsannons med beställningskupong 
- katalog 
- telefon med mänsklig betjäning 
- telefon utan mänsklig betjäning 
- radio 
- bildtelefon 
- videotext med tangentbord eller beröringsskärm 
- elektronisk post 
- telefax 
- television 

                                                 
27 Prop. 1999/2000:89 s 75. 
28 Prop. 1999/2000:89 s 26. 
29 Prop. 1999/2000:89 s 26. 
30 Gerhard, s 134. 
31 Prop. 1999/2000:89 s 76. 
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Denna lista är inte uttömmande, utan det kan finnas väl så betydelsefulla medel för 
distanskommunikation som inte finns angivna i direktivet med som ändå omfattas utav den, 
exempelvis Internetannonser.32 
 
Vid tolkningen av distansavtalsdirektivet har konsumentverket haft en annan tolkning än den 
som framkommit vid departementsöverläggningarna, då det handlar om att en konsument 
ringer ett ordertelefonnummer som angivits i en annons och beställer en annan vara från 
butiken än den varan som annonsen gäller. Vid departementsöverläggningarna menade de att 
det visserligen handlar om ett avtal mellan en näringsidkare och en konsument på distans, 
men att det inte normalt sett är näringsidkarens huvudsakliga syfte att träffa avtal på distans 
beträffande varor i butiken som inte innefattas i annonsen. Konsumentverket anser istället att 
direktivet bör tolkas så att det är tillämpligt när en konsument ringer och beställer en vara på 
ett ordertelefonnummer, oavsett om det gäller den annonserade varan eller inte.33 
 
Avtal om tjänster som inte regleras inom begreppet ”system för distansförsäljning” anses vara 
när en privatperson ringer en tandläkare, advokat eller frisör och bokar en tid efter att ha sett 
en annons i en telefonkatalog eller dagstidning. I dessa annonser står oftast bara ett 
telefonnummer eller en adress, det finns sällan någon omfattande information om de tjänster 
som erbjuds eller priset på tjänsterna, vilket leder till att de inte omfattas av lagen.34 
 
Vid departementsöverläggningarna har det varit omfattande diskussioner om en definition av 
begreppet ”system för distansförsäljning” bör införas i lagen. Införandet av en definition 
skulle hjälpa tillämpningen av distansavtalslagen, men samtidigt kan det leda till en snävare 
gräns av begreppet än vad som avsetts i direktivet. I slutänden är det EG-domstolen som 
avgör vilket innehåll begreppet skall anses ha. Utifrån detta kan det vara mindre lämpligt att 
införa en definition av begreppet i lagen. Regeringen menar att tolkningen bör överlämnas åt 
rättstillämpningen.35 
 

3.1.2 Definition av konsument begreppet 
 
Definitionen av konsument avses enligt direktivet en fysisk person som handlar för ändamål 
som ligger utanför hans näringsverksamhet, affärsverksamhet eller yrke.36 Detta har i lagen 
valts att förkortats något till ”konsument: en fysisk person som handlar för ändamål som faller 
utanför näringsverksamhet.” Lagen är inte tillämplig om köparen är till exempel ett bolag, ett 
dödsbo eller en förening. Om varan eller tjänsten som avtalet avser huvudsakligen är avsedd 
för ändamål som faller utanför näringsverksamhet, skall köparen anses vara konsument. Även 
om varan eller tjänsten till en mindre väsentlig del är avsedd för annat än enskilt ändamål.37  
 
Konsumentbegreppet blir mer komplicerat då det inte finns en enhetlig definition i svensk 
lagstiftning.38 I tidigare svenska lagar på det konsumenträttsliga området har inte begreppet 
                                                 
32 Prop.1999/2000:89 s 28. 
33 Prop.1999/2000:89 s 26. 
34 Prop.1999/2000:89 s 27. 
35 Ds 1999:45 Förslag till lag om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal s 34. 
36 Ds 1999:45 s 36. 
37 Prop.1999/2000:89 s 76 f. 
38 Hultmark, Elektronisk handel och avtalsrätt s 77. 
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”konsument” definierats. I stället har det ställts upp ett generellt krav på att konsumenten skall 
handla ”för huvudsakligen enskilt ändamål” eller ”huvudsakligen för enskilt bruk”. Efter att 
ha använt den nya definitionen vid tidigare EU-direktiv, har lagstiftarna i de nordiska 
länderna gjort ett försök att åstadkomma en gemensam och tydlig definition av begreppet 
konsument. Ett andra skäl till att de nordiska länderna valt att förtydliga begreppet var att det 
kunnats se en tendens att övriga EU-länder förväntas använda den nya definitionen även i 
framtiden.39    
 

3.1.3 Definition av näringsidkare begreppet 
 
Distansavtalsdirektivet använder sig av begreppet leverantör. Med detta avses en fysisk eller 
juridisk person som, med avseende på avtal som omfattas av direktivet, handlar för ändamål 
som ligger inom ramen för hans/hennes handels- eller yrkesverksamhet.40 I svensk lag har 
begreppet näringsidkare valts att användas i stället för leverantör, då detta begrepp används i 
övriga konsumenträttsliga lagar. Tillika med begreppet konsument definieras inte heller 
begreppet näringsidkare i svensk lag. Det brukar istället anges att lagen bara gäller om 
näringsidkaren handlar ”i sin yrkesmässiga verksamhet”.41 
 
En näringsidkare som i ett enskilt fall tillhandahåller en vara eller en tjänst under sådana 
förhållanden att han måste anses handla i egenskap av privatperson, skall inte enligt lagens 
mening anses vara näringsidkare. Han handlar i detta fall inte i ändamål för sin 
näringsverksamhet. Om personen genomför mer än något enstaka uppdrag eller försäljning 
skall denne normalt anses som näringsidkare.42 
 

3.2 Undantag från distansavtalslagen 
 

”3 § Lagen gäller inte distansavtal som 
1.avser försäkring, kredit eller någon annan finansiell tjänst, 
2.avser uppförande av byggnad eller en annan fast anläggning på mark eller i vatten, 
3.ingås med hjälp av en varuautomat eller annan liknande automat eller en 
automatiserad affärslokal, 
4.ingås med en teleoperatör genom användning av en offentlig telefonautomat,  
eller 
5.ingås vid en auktion där budgivningen normalt inte sker elektroniskt.” 

 
I denna paragraf görs undantag från lagens tillämpningsområde.  

 

3.2.1 Finansiella tjänster 
 
Enligt första punkten i 3 § undantas avtal om försäkring, kredit och andra finansiella tjänster. 
Distansavtalsdirektivet innehåller en bilaga med en förteckning över finansiella tjänster, det 

                                                 
39 Ds 1999:45 s 37 f. 
40 Dir 97/7/EEG Direktiv om konsumentskydd vid distansavtal. Art 2.3. 
41 Ds 1999:45 s 37 f. 
42 Prop.1999/2000:89 s 77. 
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skall dock sägas att denna lista inte är fullt uttömmande. I listan finns bland annat finansiella 
tjänster såsom investeringstjänster, försäkrings- och återförsäkringstjänster, banktjänster, 
tjänster som rör pensionsfonder och tjänster i samband med termins- eller optionsaffärer. Ett 
annat exempel som inte nämns i direktivet är finansiell leasing, till exempel 
restvärderingsleasing av bilar.43 
 
Då direktivet är ett minimidirektiv, har frågan om finansiella tjänster skall medverka i 
lagförslaget diskuterats både i det nordiska samarbetet och under det svenska 
lagstiftningsarbetet. Flera konsumentorganisationer har sett det som en stor brist att inte 
finansiella tjänster omfattas av direktivet. Dessa organisationer menar att det finns ett stort 
behov av reglering på detta område, då det under de senaste åren har skett en snabb och 
omfattande utveckling på området. I och med detta är det idag svårt för en konsument att 
förstå vad olika erbjudanden går ut på och vilka risker de innebär.44 
 
Vid det nordiska samarbetet har det i huvudsak framkommit fyra möjligheter hur man kan 
hantera regleringen av de finansiella tjänsterna. Det första var att dela upp regleringen på 
olika typer av tjänster och det andra var att göra samma undantag för distansavtal som det 
gjorts vid hemförsäljnings-direktivet. Som tredje alternativ sågs att lagstiftarna inkluderade de 
finansiella tjänsterna i lagen och det fjärde var att de tas med i lagen men att det görs 
undantag för alla eller vissa tjänster när det gäller informationsrätt och ångerrätt. Trots dessa 
alternativ lämnade inte den nordiska kommittén något förslag om införandet av finansiella 
tjänster i lagen.45  
 
Begreppet finansiella tjänster avser främst tjänster som tillhandahålls av finansiella instituten 
så som banker, kreditmarknadsbolag och försäkringsbolag. Men även alla företag som 
tillhandahåller finansiella tjänster omfattas av lagen, vilket betyder att även detaljhandelns 
och bensinbranschens erbjudande om kontokort omfattas av lagen.46 
 
Avtal om överlåtelse av aktier och andra värdepapper är inte undantaget från 
distansavtalslagens tillämpningsområde. Detta anses som ett avtal om överlåtelse av lös 
egendom och inte ett avtal om finansiell tjänst. Försäljning av värdepapper i kommission 
räknas även det som lös egendom; om till exempel en bank säljer aktier i kommission, 
betraktas banken vid tillämpningen av lagen som näringsidkare.47 
 

3.2.2 Övriga undantag 
 
I den andra punkten 3 § görs undantag för avtal om uppförande av byggnad eller annan fast 
anläggning. Reparation av byggnad faller däremot under lagens tillämpningsområde.48Avtal 
som innebär ett tillhandahållande och infogande av en lös sak i fast egendom faller även det 
under lagens tillämpningsområde.49 
                                                 
43 Prop.1999/2000:89 s 78. 
44 Herre, Nordisk implementering av distansavtalsdirektivet – särskilt ur konsumentskyddssynpunkt s 41. 
45 Herre, s 41. 
46 Prop.1999/2000:89 s 78. 
47 Prop.1999/2000:89 s 79. 
48 Gerhard, s 137. 
49 Prop.1999/2000:89 s 79. 
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Tredje punkten gör undantag för avtal som ingås med hjälp av en varuautomat eller annan 
liknade automat eller med hjälp av en automatiserad affärslokal. Vilket säger att lagen inte är 
tillämplig vid till exempel köp av en flyg- eller tågbiljett i en automat på en flygplats 
respektive en järnvägsstation. Andra exempel är om en person köper cigaretter i en 
varuautomat eller bensin från en sedelautomat.50 
 
Det fjärde undantaget gäller avtal som ingås med en teleoperatör genom användning av en 
offentlig telefonautomat. Undantaget handlar om det avtal som en konsument ingår med 
teleoperatören vid användandet av en offentlig telefonautomat. Med telefonoperatör avses den 
som förvärvsmässigt bedriver televerksamhet, detta enligt telelagen (1993:597).51 
 
Den sista punkten avser avtal som ingås vid traditionella auktioner, där budgivning normalt 
inte sker elektroniskt. Internetauktioner omfattas däremot av lagen.52 Dessa avtal kommer att 
granskas närmare i kapitel 5.2 
 

                                                 
50 Prop.1999/2000:89 s 79. 
51 Prop.1999/2000:89 s 79. 
52 Prop.1999/2000:89 s 79. 
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4 Konsumenters och näringsidkares förpliktelser 
 
Som tidigare nämnts är distansavtalsdirektivets största syfte att skydda konsumenter. 
Distansavtalslagen har ställt upp regler för både näringsidkare och konsumenter om deras 
förpliktelser gentemot varandra för att parterna skall vara bundna av avtalet. Det ställs dock 
högre krav på näringsidkare än på konsumenter. De största förpliktelserna som nämns i lagen 
är näringsidkarens informationsskyldighet och konsumentens ångerrätt. I 5-7 §§ tas det upp 
undantagen för näringsidkarens informationsskyldighet och konsumenters ångerrätt.53 
 

4.1 Näringsidkarens informationsskyldighet 
 
En näringsidkare är skyldig att lämna information till konsumenten vid två olika tillfällen. 
Näringsidkaren måste dels lämna information i samband med marknadsföring och dels när ett 
distansavtals har ingåtts.54 
 

4.1.1 Information innan avtalet ingåtts 
 
Distansavtalsdirektivets 4 artikel innehåller bestämmelser om en näringsidkares skyldighet att 
lämna förhandsinformation till konsumenten, dessa bestämmelser har en marknadsrättslig 
karaktär.55 Bestämmelserna utgör därför ett komplement till marknadsföringslagen56. 
Regeringen har valt att inte gå längre i informationsskyldigheten i lagen än vad direktivet 
kräver.57     
 
I den svenska distansavtalslagen regleras näringsidkarens informationsskyldighet vid 
marknadsföring i 9 §. 
 

”9 § Vid marknadsföring som syftar till distansavtal skall näringsidkaren ge information om 
1. sitt namn och sin adress, 
2. varans eller tjänstens huvudsakliga egenskaper, 
3. varans eller tjänstens pris, inbegripet skatter och avgifter, 
4. leveranskostnader, 
5. sättet för betalning och för leverans eller fullgörande på annat sätt, 
6. ångerrätt enligt denna lag, 
7. kostanden för att ett medel för distanskommunikation används, om inte kostnaden är 
beräknad efter normaltaxa, 

8. den tid under vilken erbjudandet gäller, och 
9. avtalets kortaste löptid, om avtalet avser återkommande leveranser av varor eller avser 
en tjänst som utförs fortlöpande. 

 Informationen skall ges i rimlig tid innan ett avtal ingås. Informationen skall ges klart 
och begripligt och med användande av metoder som är anpassade till det medel för 
distanskommunikation som används. Näringsidkaren skall ta särskild hänsyn till behovet av 
skydd för underåriga. 

                                                 
53 Grobgeld, s 107. 
54 Gerhard, s 139. 
55 Ds 1999:45 s 43. 
56 Marknadsföringslagen SFS 1995:450. 
57 Prop.1999/2000:89 s 38. 
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 Vid marknadsföring per telefon skall näringsidkaren i början av samtalet ge 
konsumenten information om sin identitet och om samtalets syfte.”  

 
Paragrafen är inte tillämplig på distansavtal mellan näringsidkare, eller marknadsföring som 
syftar till hemförsäljningsavtal. I paragrafens första stycke anges vilken information 
näringsidkaren är skyldig att informera konsumenten om vid marknadsföring som syftar till 
distansavtal. Enligt marknadsföringslagen avses marknadsföring, reklam och andra åtgärder i 
näringsverksamhet som syftar till att främja avsättningen av och tillgången till produkter.58  
 
Första stycket består av 9 olika punkter. Enligt punkt 1 skall näringsidkaren informera 
konsumenten om sitt namn och sin adress. Informationen skall göra det möjligt för 
konsumenten att identifiera näringsidkaren.59 Adressen som näringsidkaren anger skall vara 
relevant för konsumenternas kontakt med denne.60 
 
Punkt 2 reglerar näringsidkarens skyldighet att lämna information om varan eller tjänstens 
huvudsakliga egenskaper. Informationens omfattning skiftar beroende på vad det är för slags 
vara eller tjänst. Om marknadsföringen till exempel gäller hyra av en bil, måste informationen 
vara ganska detaljerad. Däremot ställs det inte lika högt krav på information om det avser 
marknadsföring av till exempel en bok.61 
 
Punkterna 3 och 4 föreskriver om kostnader som medföljer genom avtalet. Det pris som anges 
skall vara det totala priset som konsumenten skall betala, inklusive eventuella skatter och 
andra avgifter som betalas via näringsidkaren. Näringsidkaren skall även informera om 
eventuella leveranskostnader, så som postens avgifter.62  
 
Enligt 5 punkten skall näringsidkaren lämna information om sättet för betalning och för 
leverans eller fullgörande på annat sätt.63 
 
Konsumentens rätt till information angående ångerrätt behandlas i punkt 6. Näringsidkaren är 
skyldig att informera konsumenten om dennes möjlighet att frånträda ett ingående avtal. Hur 
konsumenter skall förfara om denne vill ångra sig, ångerfristen och vad som gäller om 
konsumenten ångrar sig, skall också anges i marknadsföringen.64 
 
Näringsidkaren skall enligt punkt 7 informera konsumenten vad det kostar att använda ett 
visst kommunikationsmedel, om kostnaden inte är beräknad efter normaltaxa. Om 
näringsidkaren till exempel hänvisar konsumenten att ringa ett betalnummer, måste 
näringsidkaren upplysa om samtalstaxan.65  
 

                                                 
58 Prop.1999/2000:89 s 83. 
59 Gerhard, s 139. 
60 Prop.1999/2000:89 s 83. 
61 Prop.1999/2000:89 s 84. 
62 Prop.1999/2000:89 s 84. 
63 Prop.1999/2000:89 s 84. 
64 Prop.1999/2000:89 s 84. 
65 Prop.1999/2000:89 s 84. 
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Kravet på information till konsumenten om erbjudandets giltighetstid anges i punkt 8. Det vill 
säga, hur länge varan eller tjänsten går att beställa till det priset och de villkoren som anges i 
erbjudandet.66  
 
Den sista, punkt 9, föreskriver konsumentens rätt till information om avtalets kortaste löptid, 
när avtalet handlar om fortlöpande leveranser av en vara eller en tjänst. Detta gäller 
naturligtvis enbart i de fall då avtalet avser innehålla ett villkor om kortaste löptid.67 
 
Paragrafens andra stycke reglerar när informationen skall ges till konsumenten. Informationen 
skall ges i rimligt tid innan ett avtal ingås. Detta förslag som Lagrådet lagt fram innebär att en 
näringsidkare inte får ge informationen omedelbart före avtalet ingås, utan ”inom rimlig tid” 
innebär att konsumenten måste få ta del av informationen och överväga villkoren innan avtal 
kan ingås.68 
 
I andra stycket uppkommer också begrepp såsom ”klar och begriplig”. Att informationen skall 
vara ”klar” innebär att den skall ges på ett sätt som konsumenterna normalt sätt inte har några 
svårigheter att ta del av den. Vid till exempel marknadsföring på Internet skall informationen 
vara lätt att hitta på näringsidkarens hemsida. Informationen skall också vara ”begriplig”. 
Med detta menas att informationen skall vara lätt att förstå; det är av betydelse vem 
marknadsföringen riktar sig till. Begreppet kan i vissa fall kunna innebära att informationen 
skall ges på svenska.69 Vilket språk informationen skall ges på har inte reglerats i 
distansavtalsdirektivet, utan lämnats till medlemsstaterna att avgöra. Åsikterna har på vissa 
håll gått isär om detta bör regleras eller inte, men de flesta remissinstanser anser det som 
ganska självklart att informationen skall ges på svenska. Konsumentverket förutsätter att 
näringsidkarna kommer lämna information på ett för konsumenten begripligt språk, medan 
Allmänna reklamationsnämnden anser att marknadsföring, som är riktad till svenska 
marknaden, normalt kräver att informationen ges på svenska. Svenska advokatsamfundet 
menar att det borde krävas att informationen ges på svenska, då det handlar om ett 
konsumentinriktat direktiv. Även Sveriges konsumentråd och Marknadsdomstolen anser att 
det är av stor betydelse att konsumenten i ett tidigt stadium får all fakta på sitt eget språk om 
det objet som han överväger att förvärva.70  
 
Trots att alla remissinstanserna ansåg det viktigt, att konsumenten får informationen på 
svenska, så går det inte att kräva att all marknadsföring sker på konsumentens språk. Genom 
Internet nås många svenska konsumenter av näringsidkares marknadsföring, all denna 
marknadsföring går inte att reglera. Ett krav skulle endast kunna rikta sig till näringsidkare 
som vänder sig till svenska konsumenter. Det kan anses naturligt att näringsidkaren i eget 
intresse vill att så många som möjligt kan ta del av informationen, annars riskerar denne att gå 
miste om en potentiell kund. Utav detta ansåg regeringen att det inte i lag behövde regleras på 
vilket språk informationen skall ges.71 
 

                                                 
66 Prop.1999/2000:89 s 84. 
67 Prop.1999/2000:89 s 84. 
68 Prop.1999/2000:89 s 85. 
69 Prop.1999/2000:89 s 85. 
70 Prop.1999/2000:89 s 39. 
71 Prop.1999/2000:89 s 39. 
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Näringsidkare skall ta särskild hänsyn till behovet av skydd för underåriga. Den som är under 
18 år anses vara underårig och får normalt sett inte själv råda över sin egendom eller ingå 
avtal. Dessa personer kan antas lättare att vilseleda än konsumenter över 18 år och kan även 
antas vara mindre kritiska, särskilt när det gäller distansavtal. Marknadsföring som riktar sig 
till underåriga bör vara måttfull, inte vilseledande eller vara överdrivet frestande. Underåriga 
är den enda svagare målgruppen som regleras i lagen, vid fall av andra svaga målgrupper får 
marknadsföringslagen tillämpas.72 
 
Tredje stycket i 9 § föreskriver vad näringsidkaren skall iaktta vid marknadsföring per telefon, 
utöver vad som tidigare nämnts. I början av samtalet skall information ges om 
näringsidkarens identitet och samtalets syfte. Det kommersiella syftet måste uttryckligt och 
tidigt göras klart för konsumenten.73 
 

4.1.2 Information när ett avtal ingås 
 
Lagens 10 § innehåller bestämmelser om näringsidkarens informationsskyldighet när ett 
distansavtal ingås. Denna paragraf motsvarar distansavtalsdirektivet artikel 5, som talar om att 
konsumenten på ett tidigt stadium, i samband med ett avtal fullgörs, skall få bekräftelse på 
viss del av förhandsinformationen.74 
 

”10 § När ett distansavtal har ingåtts skall näringsidkaren snarast därefter ge konsumenten 
en bekräftelse med den informationen som avses i 9 § första stycket 1-5. Gäller 
distansavtalet en vara skall informationen ges senast vid leveransen, om inte varan skall 
levereras till någon annan än konsumenten. Informationen skall ges i en handling eller i 
någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten. Om 
näringsidkaren redan tidigare har gett informationen i sådan form, behöver den inte ges på 
nytt, om inte annat följer av andra stycket. 
 Inom samma tid skall näringsidkaren alltid i en handling eller i någon annan läsbar och 
varaktig form som är tillgänglig för konsumenten ge denne information om 
 1. konsumentens ångerrätt enligt denna lag samt om namn och adress till någon som 
ångerrätten kan utövas mot, 
 2. gatuadressen till det verksamhetsställe dit konsumenten kan framställa klagomål, 
 3. förekommande garantier och service och,  
 4. villkoren för att säga upp avtalet för det fall att det gäller tills vidare eller för en 
längre tid än ett år. 
 Gäller distansavtalet en tjänst vars fullgörande sker med hjälp av ett medel för 
distanskommunikation, och utförs tjänsten vid ett enda tillfälle och faktureras av 
distributören av kommunikationsmedlet, behöver näringsidkaren bara ge konsumenten 
tillgång till gatuadressen till det verksamhetsställe dit konsumenten kan framställa 
klagomål.” 

 
Näringsidkaren skall enligt paragrafens första stycke ge konsumenten en bekräftelse på 
information som är av stort intresse för konsumenten, även efter ett avtal slutits. 
Informationen skall ges snarast efter det att avtalet träffats. Om distansavtalet gäller en vara 
skall informationen senast ha kommit konsumenten tillhanda vid leveransen. Undantag för 
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detta är om varan skall levereras till någon annan än konsumenten; exempelvis en 
blomleverans till en bekant.75 
 
Konsumenten skall få informationen i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig 
form. Lagens krav uppfylls även då näringsidkaren har lämnat informationen till konsumenten 
på en datadiskett eller en cd-romskiva eller genom e-post i varaktig form. Förutsättningen är 
dock att informationen ges i en för konsumenten tillgänglig form. Näringsidkaren kan till 
exempel inte anses gett konsumenten informationen på ett riktigt sett om han lämnar en 
datadiskett till konsumenten trots att denne inte har tillgång till någon dator. Konsumenten 
kan i detta fallet inte tillgodogöra sig informationen. Det får i varje enskilt fall bedömas om 
näringsidkaren har kunnat anta att konsumenten inte haft möjlighet att tillgodogöra sig 
informationen i den formen näringsidkaren har sänt den.76 Har näringsidkaren redan i 
samband med marknadsföringen gett konsumenten informationen, i en handling eller någon 
annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för denne, behöver han inte ge 
informationen på nytt. Bestämmelsen innehåller inget krav på att konsumenten skall ha kvar 
informationen. Den gäller även om konsumenten på något sätt har gjort sig av med 
handlingen i vilken informationen fanns. Bevisbördan ligger hos näringsidkaren, då denne 
måste bevisa att konsumenten redan fått informationen på det tidigare nämnda sättet.77 
 
I andra stycket föreskrivs att näringsidkaren alltid skall ge konsumenten information om 
dennes ångerrätt och om namn och adress till någon som ångerrätten kan utövas mot, även om 
informationen har lämnats tidigare. Detta innebär att konsumenten skall få information om 
dennes rätt att frånträda avtalet. Information skall även ges gällande hur ångerfristen räknas, 
hur konsumenten skall gå till väga om denne vill ångra köpet och vad som gäller när denne 
har ångrat sig. Enligt andra stycket skall näringsidkaren även ge konsumenten information om 
den verksamhetsadress dit konsumenten kan vända sig med sina klagomål, om förekommande 
garantier och service och om villkoren för att säga upp avtalet när det gäller tills vidare avtal 
eller avtal som sträcker sig längre än ett år.78 
 
Paragrafens tredje stycke tar upp ett undantag från informationsskyldigheten. Detta undantag 
gäller om det är frågan om en tjänst vars fullgörande sker med hjälp av ett medel för 
distanskommunikation, om tjänsten tillhandahålls vid ett enda tillfälle och faktureras av 
distributören av kommunikationsmedlet. Definitionen av en distributör av 
kommunikationsmedel är en fysisk eller juridiskperson vars näringsverksamhet, 
affärsverksamhet eller yrke består av att ställa ett eller flera medel för distanskommunikation 
till näringsidkarens förfogande. Exempel på detta är när en konsument ringer upp en 
nummerupplysning som tillhör en teleoperatör som konsumenten inte har något 
abonnemangsavtal hos. Konsumenten har dock rätt att på egen begäran till få information om 
verksamhetsställets gatuadress, dit han kan lämna klagomål.79 
 

                                                 
75 Prop.1999/2000:89 s 86. 
76 Prop.1999/2000:89 s 86. 
77 Prop.1999/2000:89 s 86 f. 
78 Prop.1999/2000:89 s 87. 
79 Prop.1999/2000:89 s 87 f. 
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4.1.3 Påföljd vid utebliven information 
 

”12 § Om en näringsidkare inte ger information i enlighet med 9-11 §§, skall 
marknadsföringslagen (1995:450) tillämpas. 
 Information enligt 9-11 §§ skall därvid anses vara sådan information av särskild 
betydelse från konsumentsynpunkt som avses i 4 § andra stycket marknadsföringslagen.” 

 
Denna paragraf har haft 14 § prisinformationslagen (1991:601) som förebild. Båda dessa 
paragrafer hänvisar till marknadsföringslagens påföljdssystem. Detta innebär att om en 
näringsidkare inte iakttar informationsskyldigheten kan han bland annat åläggas att enligt 15 § 
marknadsföringslagen lämna den information som saknas. Ett sådant åläggande skall förenas 
med ett vite, om det inte anses finnas särskilda skäl till att detta är onödigt. Har en konsument 
eller en annan näringsidkare lidigt skada av att näringsidkaren uppsåtligen eller av oaktsamhet 
underlåtit att lämna information, skall denne ersätta den uppstådda skadan. Talan mot en 
näringsidkare, som inte har lämnat tillräcklig information, väcks vid Marknadsdomstolen av 
bland annat Konsumentombudsmannen.80 
 

4.2 Konsumentens ångerrätt  
 

”13 § Konsumenten har rätt att frånträda ett distansavtal eller ett hemförsäljningsavtal 
(ångerrätt) genom att till näringsidkaren lämna eller sända ett meddelande om detta inom 
14 dagar från den dagen som anges i 15 § (ångerfrist). Konsumenten har alltid rätt att 
lämna eller sända meddelandet inom sju arbetsdagar från den dagen som anges i 15 §.” 

 
Vid distansavtal har konsumenten rätt att frånträda ett ingånget avtal, om denne lämnar 
besked om detta inom 14 dagar, vilket kallas för ångerfrist. Konsumenten har alltid sju dagar 
på sig att ångra avtalet även om inte ångerfristen rymmer sju arbetsdagar. Alla årets dagar 
räknas som arbetsdagar med undantag för lördagar, söndagar, andra allmänna helgdagar, 
midsommarafton, julafton och nyårsafton.81  
 
Konsumentens meddelande till näringsidkaren angående ångerrätten behöver inte vara 
skriftlig. Det räcker att konsumenten kontaktar näringsidkaren, till exempel via telefon. Det 
måste dock klart och tydligt framgå att konsumenten inte vill stå fast vid avtalet. 
Konsumenten är inte skyldig att uppge något skäl till näringsidkaren för detta. Vid tvist 
angående ångerrätten är det dock konsumenten som är skyldig att styrka att denna lämnat ett 
meddelande till näringsidkaren och att det gjorts i rätt tid.82 
 

4.2.1 Undantag från ångerrätten 
 

”14 § Vid distansavtal har konsumenten ingen ångerrätt, om avtalet gäller 
 1. en tjänst och fullgörandet har påbörjats med konsumentens samtycke under 
ångerfristen, 
 2. en vara eller en tjänst och priset beror på sådana svängningar på finansmarknaden 
som näringsidkaren inte kan kontrollera, 
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 3. en vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt 
kan försämras eller bli för gammal, 
 4. en förseglad ljud eller bildupptagning eller ett förseglat datorprogram och 
förseglingen har brutits, 
 5. en tidning eller en tidskrift, eller 
 6. vadhållning eller andra lotteritjänster.” 

 
I paragrafen anges undantagen från bestämmelserna om ångerrätten. Dessa undantag 
kompletterar undantagen i 5-7 §§, som innehåller undantag från både 
informationsskyldigheten och ångerrätten.83 
 
I punkt 1 konstateras att ångerrätten inte gäller en tjänst där fullgörandet har påbörjats med 
konsumentens samtycke under ångerfristen. Har en näringsidkare påbörjat tjänsten redan 
under ångerfristen, har konsumenten ingen ångerrätt. En förutsättning är att konsumenten har 
gett sitt samtycke till påbörjandet av tjänsten under ångerfristen. Näringsidkaren måste dock 
vid en tvist styrka att konsumenten har givit sitt samtycke. Undantaget gäller inte om 
fullgörandet av tjänsten påbörjats innan ångerfristen börjat löpa.84 
 
Undantaget i punkt 2 anger att ångerrätten inte gäller distansavtal där varan eller tjänsten och 
dess pris beror på svängningar i finansmarknaden som näringsidkaren inte har möjlighet att 
kontrollera. Ett vanligt exempel är köp av aktier som är börsnoterade.85  
 
Av punkt 3 följer att konsumenten inte har någon ångerrätt gällande varor som på grund av sin 
beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gamla. Exempel 
på detta är livsmedel, som snabbt kan försämras eller bli för gamla.86   
 
Punkt 4 tar upp undantag för distansavtal som gäller ljud- eller bildupptagningar eller 
datorprogram som är förseglade. Ångerrätten gäller inte om konsumenten bryter förseglingen. 
Levererar näringsidkaren en oförseglad vara gäller bestämmelsen inte, utan konsumenten kan 
ångra köpet trots att denne till exempel har lyssnat på en CD-skiva eller provat ett datorspel. 
Även tekniska plomberingar räknas som förseglingar.87 
 
I punkt 5 anges ett undantag för distansavtal som gäller tidningar och tidskrifter. Undantaget 
omfattar prenumerationer på en tidning eller tidskrift, men även köp av enstaka exemplar.88 
 
Slutligen i punkt 6 görs undantag för distansavtal gällande vadhållning eller andra 
lotteritjänster. Denna punkt har utformats efter lagrådets förslag.89 

                                                 
83 Prop.1999/2000:89 s 90. 
84 Prop.1999/2000:89 s 90. 
85 Prop.1999/2000:89 s 90. 
86 Prop.1999/2000:89 s 90. 
87 Prop.1999/2000:89 s 91. 
88 Prop.1999/2000:89 s 91. 
89 Prop.1999/2000:89 s 91. 
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4.2.2 Ångerfristen 
 

”15 § Vid distansavtal eller hemförsäljningsavtal om överlåtelse eller upplåtelse av varor 
börjar ångerfristen löpa den dag då konsumenten tar emot varan eller en väsentlig del av 
den. Vid distansavtal eller hemförsäljningsavtal om en tjänst börjar ångerfristen löpa den 
dag då avtalet ingås. 
 Vid distansavtal börjar ångerfristen dock löpa tidigast den dag då föreskriven 
information enligt 10 § kommer konsumenten till handa. Vid hemförsäljningsavtal börjar 
ångerfristen löpa tidigast den dag då handlingen enligt 11 § kommer konsumenten 
tillhanda. 
 Avse avtalet en vara som har tillverkats eller väsentligt ändrats efter konsumentens 
särskilda önskemål eller som annars har fått en tydlig personlig prägel, får näringsidkaren 
och konsumenten skriftligen avtala om ångerfristen skall börja löpa den dag som anges i 
andra stycket oavsett om konsumenten har tagit emot varan eller en väsentlig del av den.” 

 
Enligt huvudregeln är startdagen för konsumentens ångerfrist den dag då konsumenten tar 
emot varan eller väsentlig del av den, vilket anges i paragrafens första stycke. Löser 
konsumenten inte ut varan som näringsidkaren har skickat börjar inte ångerfristen gälla. Vad 
som kan anses utgöra en väsentlig del av varan får avgöras med hänsyn till regelns syfte. 
Avgörandet blir därför beroende av varans typ. Gäller distansavtalet en tjänst startar 
ångerfristen den dagen då avtalet ingås.90  
 
Enligt andra stycket börjar ångerfristen aldrig löpa förrän informationen som anges i 10 § 
kommit konsumenten tillhanda. Näringsidkaren måste uppfylla sin informationsskyldighet för 
att ångerfristen skall börja löpa. Konsumenten har fått informationen tillhanda när denne är i 
tillfälle att ta del av den.91  
 
Tredje stycket innehåller en särreglering för vissa slags varor där näringsidkaren är i behov av 
en förmånligare ställning än annars. Denna regel gäller varor som har tillverkats eller 
väsentligt ändrats efter konsumentens speciella önskemål. Det handlar om en vara som 
näringsidkaren i vanliga fall inte har i sitt sortiment. Gäller det till exempel markiser som 
ingår i näringsidkarens normala sortiment, kan dessa inte anses vara specialtillverkade enbart 
för att de anpassats till den plats de skall sitta. Markiserna anses däremot specialtillverkade 
om de på kundens begäran tillverkas i ett annat material än det som näringsidkaren normalt 
brukar använda.92 
 
Varor som har fått en tydlig personlig prägel regleras även dessa av regeln. Ett exempel på en 
sådan vara är visitkort med konsumentens namn och adress. Vid dessa två typer av avtal 
börjar alltid ångerfristen löpa när näringsidkarens informationsskyldighet är uppfylld, detta 
oavsett om varan kommit konsumenten till handa eller ej. En förutsättning för detta är att 
näringsidkaren och konsumenten skriftligen kommit överens om detta. En överenskommelse 
på Internet anses vara skriftlig, däremot räcker det inte med en muntlig överenskommelse. I 
överenskommelsen måste det klart och tydligt framgå att ångerfristen börjar löpa från den dag 
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konsumenten fått informationen från näringsidkaren, oavsett om varan eller en väsentlig del 
av den inte har levererats dessförinnan.93     
 

4.2.3 Näringsidkarens underlåtelse att informera 
 

”16 § Om näringsidkaren vid ett distansavtal i strid med 10 § andra stycket 1 underlåtit 
att i föreskriven form ge den information som nämns där, förlorar konsumenten sin 
ångerrätt ett år efter den dag då ångerfristen skulle ha börjat löpa enligt 15 § första 
stycket. Avser underlåtenheten någon annan information enligt 10 §, förlorar 
konsumenten dock sin ångerrätt tre månader efter den dagen.” 

 
Om en näringsidkare brister i sin informationsskyldighet har konsumenten trots detta bara en 
viss tid på sig att ångra köpet. Detta trots att 15 § andra och tredje styckena säger att 
ångerfristen tidigast börjar löpa respektive börjar löpa den dagen konsumenten fått 
informationen enligt 10 § till handa. Har konsumenten inte fått informationen enligt 10 § har 
denne tre månader på sig att utöva sin ångerrätt. Om näringsidkaren inte lämnat information 
om formerna för konsumentens ångerrätt förlängs konsumentens möjlighet till att utöva sin 
ångerrätt till ett år. Tiden för detta börjar räknas från det att konsumenten tagit emot varan 
eller en väsentlig del av den. Gäller avtalet en tjänst räknas tiden från det att avtalet ingicks. 
Konsumentens ångerrätt går förlorad om denne inte lämnar eller sänder något meddelande till 
näringsidkaren inom den angivna tiden. Har konsumenten inte tagit emot någon vara eller en 
väsentlig del av en vara har konsumenten alltid rätt att frånträda avtalet.94 
 

4.2.4 Varans oförändrade skick  
 

”17 § Konsumenten får utöva sin ångerrätt endast om den vara som han eller hon har tagit 
emot hålls i väsentligt skick. Detta gäller dock inte om varan har förstörts eller förändrats 
på grund av någon åtgärd som har varit nödvändig för att undersöka varan eller på grund 
av någon omständighet som inte kan hänföras till konsumenten.” 

 
Denna paragraf reglerar inte tjänster, utan endast distansavtal gällande varor. Konsumenten är 
skyldig att hålla en vara i väsentligt oförändrat skick för att denne skall utöva sin ångerrätt. Är 
inte en mottagen vara i väsentligt oförändrat skick, är konsumenten skyldig att fullgöra sin del 
av avtalet, trots att denne lämnat meddelande till näringsidkaren om att ångerrätten utnyttjas. 
Ett brutet emballage till en vara skall normalt inte ses som en förändring i varan. Har 
exempelvis en konsument brutit emballaget kring en bok, bör denne normalt ha kvar sin 
ångerrätt. Kostnaden för att emballera om varan anses ligga på näringsidkaren. Har en vara 
ändrat i endast obetydlig grad kan varan återsändas till näringsidkaren, då den inte anses vara 
väsentligt förändrad.95 
 
Konsumenten kan utöva sin ångerrätt trots att varan förstörts eller förändrats, om detta varit 
nödvändigt för att undersöka varan eller på grund av någon omständighet som inte kan 
hänföras till konsumenten. Konsumenten har rätt till dessa ingrepp även om det innebär en 
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värdeminskning i varan. Naturligtvis krävs det att konsumenten utför undersökningen varsamt 
och att den inte görs mer omfattande än nödvändigt. Ångerrätten gäller även när en 
konsument av olyckhändelse eller av någon annan orsak har sönder en vara, som inte 
konsumenten kan lastas för.96 
 

4.2.5 Verkan av att konsumenten utövar sin ångerrätt  
 

”18 § Om konsumenten utövar sin ångerrätt, skall konsumenten lämna eller sända 
tillbaka varan till näringsidkaren. 
 Om konsumenten utövar sin ångerrätt vid hemförsäljning och har tagit emot varan 
eller en väsentlig del av den vid hembesöket eller under utflykten, skall konsumenten 
dock hålla varan tillgänglig på den plats där den har tagits emot. Varan får även hållas 
tillgänglig på någon annan plats som konsumenten anvisar, om näringsidkaren utan 
olägenhet kan hämta den där. 
 Om konsumenten utövar sin ångerrätt vid distansavtal eller hemförsäljningsavtal om 
en tjänst, skall vad som sägs i andra stycket tillämpas på material som konsumenten har 
tagit emot, förutsatt att konsumenten inte åsamkas olägenheter av betydelse eller 
kostnader.” 

 
Paragrafen innehåller regler för konsumentens skyldigheter när denne utövat sin ångerrätt. 
Näringsidkarens rätt till ersättning om konsumenten inte lämnar eller sänder tillbaka varan, 
regleras inte i paragrafen. Av allmänna regler anses konsumenten normalt få ersätta 
näringsidkaren för varan respektive materialet.97 
 
Enligt paragrafens första stycke skall konsumenten lämna eller sända över varan till 
näringsidkaren. Det är upp till konsumenten att avgöra hur detta skall ske. Det krävs dock att 
konsumenten vidtar vissa försiktighetsåtgärder då varan skall vara i väsentligt oförändrat 
skick.98 
 
Paragrafens andra stycke reglerar hemförsäljning. 
 
I tredje stycket skall material som mot tagits i samband med ett avtal om en tjänst, hållas 
tillgängligt för näringsidkaren. Om det inte är så att konsumenten vållas olägenheter av 
betydelse eller kostnader. Har materialet helt eller delvis fogats samman med konsumentens 
egendom, är det inte säkert att materialet kan avlägsnas utan olägenheter av betydelse för 
konsumenten. Konsumenten skall i rimlig utsträckning, så länge det inte medför olägenheter, 
ge näringsidkaren tillfälle att få materialet. Konsumenten är aldrig skyldig att ta på sig några 
kostnader för att näringsidkaren skall kunna ta tillbaka materialet, denne skall heller aldrig 
behöva vara utan sin egendom under en längre tid som är av betydelse för denne.99 
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4.2.6 Näringsidkarens återbetalningsskyldighet 
 

”19 § Om konsumenten utövar sin ångerrätt, skall näringsidkaren snarast och senast inom 
30 dagar betala tillbaka vad konsumenten har betalat till näringsidkaren. Tiden skall 
räknas från den dag då näringsidkaren tog emot varan eller, vid avtal om en tjänst, 
konsumentens meddelande om att avtalet frånträtts. 
 Vid hemförsäljningsavtal och sådana distansavtal som har ingåtts vid telefonsamtal 
som utgör led i försäljning eller annan liknande verksamhet skall tiden enligt första 
stycket räknas från den dag då näringsidkaren tog emot konsumentens meddelande om att 
avtalet frånträtts. Näringsidkaren skall i dessa fall betala skärlig ersättning till 
konsumenten för dennes kostnader att sända tillbaka varan. Konsumenten har rätt att 
behålla varan, eller i förekommande fall materialet, till dess att näringsidkaren fullgör 
hela sin betalningsskyldighet. 
 Om näringsidkaren i fall som avses i 18 § andra och tredje styckena inte hämtar 
varan eller materialet inom tre månader från den dag då ångerfristen började löpa, 
tillfaller egendomen konsumenten utan ersättning. Vid hemförsäljningsavtal och sådana 
distansavtal som har ingåtts vid telefonsamtal som utgör led i försäljning eller annan 
liknande verksamhet tillfaller varan konsumenten utan ersättning även i andra fall än vad 
som avses i 18 § andra stycket, om inte näringsidkaren inom tre månader från den dag då 
ångerfristen började löpa fullgör hela sin betalningsskyldighet. 
 Har näringsidkaren enligt avtal med konsumenten levererat en ersättningsvara, skall 
näringsidkaren alltid betala skälig ersättning till konsumenten för dennes kostnader att 
sända tillbaka varan. Näringsidkaren skall informera konsumenten om denna rätt till 
ersättning när ersättningsvaran levereras.” 

 
Paragrafen innehåller bestämmelser angående näringsidkarens skyldigheter när konsumenten 
utövat sin ångerrätt. Näringsidkaren skall enligt första stycket betala tillbaka vad konsumenten 
har betalat för varan, efter det att konsumenten utövat sin ångerrätt. Kostnaden gäller inte 
enbart varan utan kan även vara fraktkostnader som konsumenten betalat vid leveransen. 
Konsumenten har däremot inte rätt att kräva ersättning av näringsidkaren för att leverera 
tillbaka varan till denne. Återbetalningen skall ske snarast, men senast 30 dagar efter det att 
näringsidkaren tagit emot varan från konsumenten. Gäller avtalet en tjänst skall det räknas 
från den dagen näringsidkaren tog emot meddelandet att avtalet upphört. Sker inte 
återbetalningen inom den angivna tiden har konsumenten rätt till dröjsmålsränta enligt 
räntelagen.100 
 
Andra stycket tar upp regler gällande hemförsäljning och distansavtal som ingåtts per telefon 
eller annan liknande verksamhet. Hyra och leasing räknas till liknade verksamhet. 
Verksamhen måste dock ha en viss omfattning och regelbundenhet. Telefonsamtalet måste ha 
som syftes att vara ett led i försäljningen. Konsumenten har rätt till skälig ersättning för 
kostnader vid tillbaka sändandet av varan. Normalt anses en kostand vara skälig, om 
konsumenten sänder tillbaka varan på samma sätt som näringsidkaren sänt den till 
konsumenten. Denna ersättning skall betalas tillbaka vid samma tidpunkt som betalningen för 
varan. Konsumenten har rätt att hålla inne varan tills det att näringsidkaren fullgjort sin 
betalningsskyldighet.101 
 
Material som en näringsidkare har lämnat hos en konsument i samband med en tjänst, skall 
hämtas inom tre månader från det att ångerfristen börjat löpa. Sker inte detta tillfaller 
                                                 
100 Prop.1999/2000:89 s 96. 
101 Prop.1999/2000:89 s 97. 
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materialet konsumenten utan kostnad, enligt tredje stycket. Näringsidkaren måste dock givits 
möjlighet att hämta materialet under denna tid. Konsumenten skall vårda egendomen under 
tiden den är i dennes besittning, om inte detta sker måste konsumenten fullfölja avtalet.102  
 
Fjärde stycket reglerar ersättningsvaror. Har konsumenten efter avtal med näringsidkare fått 
en ersättningsvara och inte är belåten med denna, har konsumenten rätt till en skälig ersättning 
för tillbaka sändandet av ersättningsvaran. Detta skall konsumenten få information om vid 
leveransen av ersättningsvaran. Har näringsidkaren sänt en ersättningsvara till konsumenten 
utan att avtala om detta, är inte konsumenten skyldig att sända tillbaka varan.103 
 

4.3 Näringsidkarens fullgörelse 
 

” 21 § Näringsidkaren skall fullgöra sin prestation inom skärlig tid. Om konsumenten och 
näringsidkaren inte har avtalat annat, skall prestationen fullgöras senast inom 30 dagar 
från den dag då konsumenten gjorde sin beställning. 
 Om näringsidkaren inte kan fullgöra sin prestation i tid och detta inte beror på 
konsumenten eller något förhållande på hans eller hennes sida, har konsumenten rätt att 
häva distansavtalet eller hemförsäljningsavtalet. Näringsidkaren skall informera 
konsumenten om detta. 
 Häver konsumenten avtalet, skall näringsidkaren betala tillbaka vad konsumenten 
har betalat. Detta skall ske snarast, dock senast inom 30 dagar från den dag då 
näringsidkaren tog emot konsumentens meddelande om att avtalet hävts.” 

 
Näringsidkaren skall enligt första stycket fullgöra sin prestation inom 30 dagar. Detta innebär 
vid en vara att varan skall levererats inom 30 dagar från det att konsumenten gjort sin 
beställning. Gäller avtalet en tjänst, skall uppdraget vara avslutat inom 30 dagar från 
beställningen. Denna regel är möjlig för parterna att avtala bort och detta sker relativt ofta.104  
 
I andra stycket regleras vad som händer om näringsidkaren inte kan fullgöra sin prestation i 
tid. Konsumenten har alltid rätt att häva avtalet om näringsidkaren inte kan fullgöra sin 
prestation i tid. Detta gäller dock inte om det beror på konsumenten eller något förhållande på 
dennes sida. Näringsidkaren skall informera konsumenten om dennes hävningsrätt, så snart 
han inser att han inte kan fullgöra avtalet i tid.105 Enligt artikel 7.2 distansavtalsdirektivet kan 
detta även tolkas som att konsumenten inte behöver häva avtalet, utan att näringsidkaren är 
skyldig att upplysa konsumenten att denne inte kan genomföra sin leverans i tid. Detta skulle 
vara skäl nog för att en återbetalning skall ske oavsett om konsumenten hävt avtalet eller ej.106 
 
Tredje stycket tar upp vad som händer om konsumenten häver avtalet. Näringsidkaren skall 
snarast lämna tillbaka vad konsumenten har betalat, dock senast inom 30 dagar från det att 
näringsidkaren mottagit konsumentens meddelande om hävningen. Konsumenten har rätt till 
dröjsmålsränta om inte återbetalningen sker i tid.107 
 

                                                 
102 Prop.1999/2000:89 s 98. 
103 Prop.1999/2000:89 s 98. 
104 Prop.1999/2000:89 s 99. 
105 Prop.1999/2000:89 s 99 f. 
106 Persson, Karnov band 1-3/7 s 7. 
107 Prop.1999/2000:89 s 100. 
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5 Internethandel 
 
Internethandel är den avtalsform som påverkas mest utav distansavtalslagen. Då det redan 
tidigare har funnits en hemförsäljningslag som reglerat telefonförsäljning, blir det ingen större 
skillnad för denna avtalsform. Även postorderföretagen har tidigare tillämpat liknade regler 
bland annat ångerrätten, trots att det inte funnits någon lagstiftning på området. Då det i dag 
blir allt vanligare att ingå avtal via Internet och man kan se en ökning av detta, kommer det i 
framtiden bli svårt att skilja på Internetavtal och ”vanliga avtal”. Det är svårt att i Sverige göra 
något åt problemet då lagen bygger på ett EG-direktiv som vi är tvungna att implementera i 
vår Svenska lagstiftning.108 I propositionen uppmärksammas detta problem, men det ges ingen 
konkret lösning på problemet.109  
 

5.1 ”Show-room” 
 
Ett problem som Hultmark tar upp i sin artikel är så kallade ”show-room”.110 Detta begrepp 
innebär att näringsidkaren tillhandahåller endast visningexemplar i affärslokalen, 
konsumenten får sedan beställa varorna via Internet.111 Varorna kan även beställas via 
utplacerade datorer i varuhuset eller från kundens waptelefon, varpå varorna levereras hem till 
kunden samma dag. Anses dessa avtal skett uteslutande på distans? Blir det någon skillnad 
som kunden talar med en levande försäljare i varuhuset? Har det någon betydelse om kunden 
talar med försäljaren via en datorskärm, genom skrivna ord, ljud eller ”live” och sett 
försäljarens ansikte?112 Propositionen ger inget konkret svar på dessa frågor. I propositionen 
framgår det endast att det kan vara tveksamt om kommunikationen uteslutande skett på 
distans när det gäller ”show room”. I dessa fall skrivs det endast att ”kommunikationen nog 
inte alltid anses ha skett uteslutande på distans.”113  
 
Även Bengtsson har uppmärksammat detta problem och menar att departementschefens 
distinktioner inte är ändamålsenliga. Detta då det i vissa fall kan anses att så kallade ”show 
room” kan ske på distans och i vissa fall inte. Bengtsson anser att det utav 
distansavtalsdirektivet framgår att konsumenten saknar ångerrätt då denne haft möjlighet att 
se varan i förväg. Direktivet bör därför tolkas på så sätt att det inte är tillämpligt på 
elektronisk handel eller annan form av distansförsäljning där konsumenten har möjlighet att 
kontrollera eller prova varan i ett ”show room”.114  
 
Hultmark anser att det inte behövs ett större skydd för konsumenter vid Internethandel än vid 
handel i en butik. Hon menar att konsumenten har möjlighet att få mer ingående information 
om en vara vid beställning på Internet. Exempel på detta är information om hur ett plagg ser 

                                                 
108 Hultmark, (2000) s 48 ff.   
109 Prop.1999/2000:89 s 27. 
110 Hultmark, (2000) s 50.   
111 Bengtsson, Elektronisk handel i förhållande till konsumenter s 79. 
112 Hultmark, (2000) s 50. 
113 Prop.1999/2000:89 s 27. 
114 Bengtsson s 79. 
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ut efter tio tvättar och information om vad andra kunder har tyckt om varan. Hon menar därför 
att lagen inte är till för att skydda konsumentens behov av fakta.115   
 
Svårigheterna att skilja vanliga köp från Internetköp visar på problemet med att införa 
särregler för Internethandeln. Hultmark tror att det i framtiden måste införas en ångerrätt för 
konsumenter vid alla köp av varor eller att ångerrätten avskaffas vid postorderköp och 
Internethandel.116   
 

5.2 Internetauktioner 
 
Ett annat problem som Hultmark har valt att ta upp i sin artikel är auktioner. Som tidigare 
nämnts har Sverige valt att distansavtalslagen även skall innefatta Internetauktioner. Detta 
beslut medför enligt Hultmark två problem. Hon menar att regelns ändamålsenlighet kan 
ifrågasättas. Dessutom anser hon att den valda definitionen av vilken typ av auktioner som 
omfattas av ångerrätten, leder till svåra tolkningsproblem.117  
 
Det anges två anledningar till att Sverige valt att låta Internetauktioner omfattas av lagen. Dels 
för att direktivet uppenbarligen avser traditionella auktioner och inte Internetauktioner. Då det 
ansetts att Internetauktioner kommer bli vanligare i framtiden, torde ett konsumentskydd göra 
sig starkt gällande. Dels kommer undantaget på sikt medföra en konkurrensfördel för 
auktionsföretag jämfört med företag som driver traditionell handel.118     
 
Hultmark anser att ingen av dessa båda förklaringar är övertygande. Hon menar att det inte 
går att jämföra auktionshandel med vanlig handel, de bygger på helt olika spelregler då det 
bygger på helt olika prismekanismer. Ångerrätten vid auktioner är särskilt kontroversiell på 
grund av att köparen ofta känner sig som en vinnare till att börja med, men att denna känsla 
senare kan övergå till att personen anser sig ha gjort en dålig affär. Om det vid en auktion har 
deltagit ett stort antal spekulanter, så utvisar auktionen att det inte finns någon mer spekulant 
än inroparen som är beredd att betala så högt pris, vilket kan leda till att köparen ångrar sitt 
köp. Detta kallas för ”winner`s curse”, vinnarens förbannelse. Denna känsla förstärks 
antagligen om denne dagarna efter köpet hittar en likadan vara på Internet till ett lägre pris. 
Detta kan leda till att riktigt smarta köpare lägger ut sin vara till försäljning på Internet igen 
och om denne inte får ut ett högre pris för varan, ropar denne själv in varan igen och utövar 
ångerrätten från första köpet.119  
 
Distansavtalslagen gör det möjligt för konsumenter att spekulera på motpartens bekostnad. Då 
konsumenten inte behöver stå fast vid sitt köp finns det risk för att priserna trissas upp. Detta 
kommer enligt Hultmark i framtiden att leda till att Internetauktioner inte kan anordnas på 
grund av att för många deltagare saboterar för de seriösa spekulanterna. Vissa 
auktionsföremål är dessutom känsliga för att bjudas ut på nytt. Auktioner bygger på en 

                                                 
115 Hultmark, (2000) s 51. 
116 Hultmark, (2000) s 51. 
117 Hultmark, (2000) s 52. 
118 Prop.1999/2000:89 s 35. 
119 Hultmark, (2000) s 53. 
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prisbildningsmekanism som är beroende av att alla deltagare kan känna förtroende för att den 
skall fungera.120 
 
Ett annat problem som Hultmark tar upp i sin artikel är att auktioner många gånger består av 
både konsumenter och näringsidkare. Eftersom distansavtalslagen endast gäller konsumenter, 
blir det en obalans mellan de olika budgivarna. Detta bryter mot hela auktionskonceptet som 
går ut på att alla konkurrerar på lika villkor. Antingen skall distansavtalslagen vara tillämplig 
så fort det är en enda näringsidkare närvarande på auktionen, eller så skall den inte vara 
tillämplig så snart det är en näringsidkare på auktionen. Vid en Internetauktion är det svårt för 
företaget att avgöra om en budgivare är konsument eller näringsidkare. Detta kan i framtiden 
leda till att det endast anordnas auktioner för näringsidkare.121 
 
Distansavtalslagen kan vidare bidra till att det blir problem vid internationell handel. Det finns 
flera framgångsrika Internetauktionsföretag i USA som många svenska konsumenter använder 
sig av. Om dessa konsumenter har möjlighet att åberopa den svenska ångerrätten är 
svårbedömt i ett internationellt privaträttsligt perspektiv. Detta kan leda till internationella 
Internetauktioner utesluter svenska konsumenter från att delta i Internetauktioner.122 
 
En annan fråga som uppkommer är vilka auktioner som omfattas av lagen. Enligt 1 § skall det 
vara fråga om ”ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans och 
kommunikationen uteslutande sker på distans”. Det är inte helt klart om begreppet 
”uteslutande” syftar till förhållandet till alla auktionsdeltagare, eller om det endast syftar på 
auktionsförrättarens kommunikation med den enskilde budgivaren. Detta kan ses som att 
vissa budgivare har ångerrätt och vissa inte. Detta är inte troligen lagstiftarens syfte, eftersom 
det skulle innebära olika regler för olika budgivare.123  
 
Enligt 3 § 5p gäller inte lagen för distansavtal som ingås vid en auktion där budgivning 
normalt inte sker elektroniskt. Hultmark ifrågasätter ordet ”normalt” och menar att detta leder 
till tolkningsproblem. Detta kan komma att bli ett stort problem för praktiserande jurister att 
tolka detta begrepp då det hela tiden sker förändringar inom Internethandeln.124 Bengtsson 
menar i sin artikel att begreppet ”normalt” har som avsikt att gälla rena Internetauktioner där 
ingen traditionell budgivning sker, det vill säga, inga traditionella auktioner eller auktioner 
där delar av budgivningen sker per telefon eller via Internet. Han tror dock att den svenska 
implementeringen möjligen skulle åsidosättas vid en direktivkonform tolkning av 
distansavtalslagen i EG-domstolen.125  
 

5.2.1 Undersökning av Internetauktioner 
 
Efter att ha varit inne på Internet och sökt efter Internetauktioner upptäckte jag att det inte 
finns något stort antal Svenska Internetauktioner. Detta verkar vara vanligare förekommande i 
USA, då jag fann ett flertal Amerikanska Internetsidor som bedrev Internetauktioner. För att 
                                                 
120 Hultmark, (2000) s 53. 
121 Hultmark, (2000) s 54. 
122 Hultmark, (2000) s 54 f. 
123 Hultmark, (2000) s 55. 
124 Hultmark, (2000) s 56. 
125 Bengtsson, s 80. 
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djupare utreda dessa problem valde jag att kontakta två olika typer av Internetauktioner 
genom att via E-post skicka ut ett antal intervjufrågor.126 Det första företaget säljer allt en 
medlem vill sälja medan det andra företaget bedriver bilauktioner. Efter att varit i kontakt med 
dessa två Internetauktionsföretag har det visat sig att det idag inte är vanligt att 
Internetauktionsföretag använder sig av lagen. De företag jag har varit i kontakt med har 
använt sig av två olika metoder för att kringgå lagen.  
 
Företaget med det breda auktionssortementet, använder sig av en auktionsform som går ut på 
att företaget agerar ”anslagstavla”, det vill säga kunder får lägga ut sina varor på företagets 
hemsida så att spekulanter kan bjuda på varorna. Företaget säljer inte själva några varor utan 
medlemmar får lägga ut sina varor på deras hemsida. För att få sälja och köpa varor på 
företagets hemsida måste både säljare och köpare vara medlemmar. Företaget tar ut en 
provision av försäljningspriset av säljaren och eventuella kostnader för exponeringsval. I och 
med att köpen sker mellan två privatpersoner blir därför distansavtalslagen inte tillämplig. 
Genom att registrera alla säljare och köpare i ett medlemsregister via hemsidan, får företaget 
en kontroll över verksamheten och kan utesluta oseriösa medlemmar. De kan genom 
medlemskapet även se vilka som bjuder på olika varor. Detta minskar risken för att oseriösa 
medlemmar spekulerar på andras bekostnad. Det är även förbjudet för säljare att bjuda på sina 
egna varor. Vilket minskar risken för Hultmarks teori om upptrissade priser. Företaget 
bedriver all sin försäljning på Internet. Efter att en köpare bjudit på en vara sker all leverans 
och betalning av varan mellan köpare och säljaren. 
 
Bilauktionsföretaget tillämpar inte heller distansavtalslagen då de kräver att köparen besiktar 
och godkänner objektet innan ett köpeavtal tecknas. I och med detta måste köparen och 
säljaren träffas fysiskt, vilket leder till att distansavtalslagen inte blir tillämplig. Enligt 
företagets villkor är köparen bunden att besöka företaget och besikta objektet. Sker inte detta, 
debiteras köparen med 2500 kr, vilket företaget tror hämmar oseriös budgivning och risken 
för spekulationer på andras bekostnad. Efter att ha besiktat objektet avstår cirka 5 % från att 
köpa objektet. I stort sett sker all försäljning på Internet, med det förekommer även viss 
traditionell auktionsverksamhet. 
 

5.2.2 Ändringar i Lagen angående Internetauktioner 
 
De av Hultmark påpekade problemen har uppmärksammats vid utarbetandet av den nya 
distansavtalslag som trädde ikraft den 1 januari 2005. I departementspromemorian framgår 
det att den nya lagen är tänkt att reglera alla former av distansauktioner och inte enbart 
Internetauktioner. Kritiken mot vad som anses vara ”normalt” bemöts med att tydliggöra att 
auktioner där deltagare både kan vara på distans och på plats inte skall omfattas av lagen. 
Detta leder till att lagen reglerar alla sorters auktioner på distans, men enbart där 
budgivningen sker uteslutande på distans.127 

                                                 
126 Se bilaga 1. 
127 Ds 2003:59 Ny distansavtalslag s 112 f. 
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6 Den nya distansavtalslagen 
 

6.1 Konsumentverkets utredning 
 
I november 2000 fick Konsumentverket av regeringen i uppdrag att göra en utvärdering av 
Lagen om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal. En rapport av 
utvärderingen lämnades till regeringen i december 2002.128Konsumentverket har i sin rapport 
kommit fram till att vissa paragrafer är otydliga och svåra att tillämpa. I rapporten har de 
därför lagt fram ett antal förslag till ändringar i distansavtalslagen. Den första ändringen som 
Konsumentverket har lade fram var att dela upp lagen i två lagar en som rör distansavtal och 
en för hemförsäljning. Anledningen till detta var att de ansåg att det är för stor skillnad mellan 
att en konsument blir uppsökt/kontaktad av en säljare och att konsumenten aktivt söker upp 
och beställer varor eller tjänster.129 
 
Det andra förslaget till ändring av lagen rör minderårigas rätt att ingå avtal. I lagens 9 § 
framkommer det att näringsidkaren skall vid marknadsföring av distansavtal ta särskild 
hänsyn till behovet av skydd för minderåriga. Konsumentverket anser att denna bestämmelse 
till viss del är otydlig och svår att tillämpa. Då huvudregeln är att minderåriga inte kan sluta 
avtal utan målsmans godkännande, bör detta även framgå i näringsidkarens marknadsföring, 
enligt Konsumentverket.130 
 
I distansavtalslagens 17 § har det uppkommit tolkningsproblem när det gäller begreppet ” 
väsentligt oförändrat skick”. Detta begrepp har lett till att det uppstått problem vid 
tillämningen av lagen, då det är frågan om lagen är till för att skydda den enskilda 
konsumenten eller konsumenter överlag. Konsumentverket menar på att det finns ett behov av 
att utveckla vilka varor som bör undantas från ångerrätten och vilket skick en vara skall vara 
för att kunna återlämnas. Lagtexten bör i detta fall förtydligas och frågan bör utvecklas i 
förarbetena vid en lagändring.131  
 

6.2 Förslag till ny lag 
 
I september 2002 lade Europaparlamentet och rådet fram ett direktiv angående 
distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter132 och om ändringar i direktivet 
97/7/EG. Vid detta tillägg i distansavtalslagen har även regeringen valt att göra en översyn av 
den tidigare distansavtalslagen. Departementspromemorian föreslår en ny lag vid distansavtal 
och hemförsäljning som ersätter den gamla lagen från år 2000. Den nya lagen bygger i stor 
utsträckning på den nuvarande. Den nya lagen trädde i kraft den 1 januari 2005.133 

                                                 
128 Konsumentverket, Distansavtalslagen – en utvärdering s 8. 
129 Konsumentverket, s 16. 
130 Konsumentverket, s 17 f. 
131 Konsumentverket, s 18 f. 
132 2002/65/EG. 
133 Ds 2003:59 s 7. 



 
 

29 

Då det framkommit att den gamla lagen var svår att tillämpa och förstå, har lagens struktur 
ändrats om till att delas in i tre olika kapitel, där vart och ett motsvarar det bakomliggande 
EG-direktivet. Ett kapitel behandlar konsumentskydd vid distansavtal om varor och icke 
finansiella tjänster, ett konsumentskydd vid distansavtal om finansiella tjänster och finansiella 
instrument och ett konsumentskydd vid hemförsäljningsavtal. Lagen skall utöver dessa kapitel 
innehålla vissa gemensamma bestämmelser och definitioner. Detta förslag är tänkt att ersätta 
Konsumentverkets förslag om två lagar.134  
 
Den största förändringen i den nya lagen blir bestämmelsen om distansavtal om finansiella 
tjänster. Alla banktjänster samt tjänster som avser krediter, försäkringar, privata individuella 
pensioner, investeringar eller betalningar, anses enligt direktivet vara definitionen av 
finansiella tjänster. EG-direktivet om finansiella tjänster är ett komplement till direktivet om 
distansavtal, därför skiljer sig begreppen inte så mycket åt i de olika direktiven. De flesta 
regler som gäller för distansavtal om varor är samma för finansiella tjänster. Näringsidkaren 
har dock ett strängare informationskrav när det gäller finansiella tjänster.135  

                                                 
134 Ds 2003:59 s 109 ff. 
135 Ds 2003:59 s 37 ff. 
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7 Slutsatser 
 
För att på ett tydligt sätt kunna redogöra för mina slutsatser, kommer jag här i korthet besvara 
mina frågeställningar från kapitel 1. På detta sätt knyter jag ihop uppsatsen så att läsaren kan 
få en tydlig överblick av resultatet och uppsatsens ändamål. 
 

7.1 Vad skiljer distansavtalslagen från konsumentköplagen? 
 
Om detta kan sägas att distansavtalslagen är tänkt att vara ett komplement till 
konsumentköplagen. Då distansavtalslagen enbart innehåller ett fåtal bestämmelser, kan det i 
vissa fall bli aktuellt att använda konsumentköplagen. Den största skillnaden mellan lagarna 
är att konsumenten inte är bunden av avtalet vid distansavtal, detta då konsumenten har 14 
dagars ångerrätt enligt distansavtalslagens 13 §. Det ställs även högre krav på näringsidkarens 
informationsplikt i distansavtalslagen till skillnad från konsument-köplagen. Uppsatsen visar 
att det krävs ett större skydd för konsumenter vid distansavtal, då konsumentens 
undersökningsmöjlighet minskar och möjligheten att ställa frågor om varans egenskaper. 
 

7.2 Vilka problem finns i anknytning till distansavtalslagen? 
 
Den andra frågeställningen tar upp vilka problem som distansavtalslagen orsakar. Under 
uppsatsens gång har det framkommit att många begrepp är svårtolkade, exempelvis begrepp 
som ”normalt” och ”varans oförändrade skick”. Tolkningsproblemen leder även till att det blir 
svårt att praktisera lagen. Vissa paragrafer är även otydliga och svåra att tillämpa. 
Konsumentverket har gjort en utvärdering av lagen som har legat till grund för den nya lag 
som är tänkt att träda i kraft den 1 januari 2005. Förhoppningarna är att den nya lagen löser 
otydligheterna och tolkningsproblemen.  
 
Ett annat problem som uppsatsen visat på är att det är relativt enkelt går att kringgå lagen. 
Detta visade sig i undersökningsmomentet där de båda Internetauktionsföretagen lyckats 
kringgå lagen på två olika sätt. 
  

7.3 Vilka förändringar kommer att ske i den nya distansavtalslagen? 
 
Den största förändringen är att finansiella tjänster kommer innefattas av lagen. Denna 
förändring bygger på ett EG-direktiv, vilket har gjort att Sverige blivit tvungna att ta till sig 
direktivet. En annan förändring är lagens struktur, den nya lagen kommer att vara uppbyggd 
av tre delar, en del som behandlar konsumentskydd vid distansavtal om varor och icke 
finansiella tjänster, den andra delen behandlar konsumentskydd vid distansavtal om 
finansiella tjänster och finansiella instrument, den sista delen behandlar konsumentskydd vid 
hemförsäljning. Lagen skall på detta sätt bli lättare för konsumenter och näringsidkare att 
tyda. 
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7.4 Egna slutord 
 
Jag tror att distansavtalslagen är ett steg i rätt riktning för att få en kontrollerad distanshandel. 
Dock kommer det nog det krävas ständiga förändringar och uppdateringar av lagen, då det 
hela tiden sker tekniska framsteg, men även på grund av den förväntade ökningen av 
distanshandel. Idag finns det inga praxis på området, men det kommer bli intressant att i 
framtiden få se hur domstolarna ser på lagen och kommer tolka den. Jag tror och hoppas på att 
den nya distansavtalslagen kommer göra det lättare för både konsumenter och näringsidkare 
att använda sig av lagen. Då min uppfattning är att det är få som är medvetna om lagen och 
dessa funktion i samhället. 
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Intervjuguide 
 
År 2000 kom en ny distansavtalslag som även är tillämplig på Internetauktioner. Lagen har 
implementerats efter ett EG-direktiv. EG-direktivet behandlar inte Internetauktioner, men 
Sverige har valt att även ta med dessa vid en lagstiftning. Christina Hultmark anser i sin 
artikel ”Nya distansavtalslagen”, att detta innebär ett problem då priset på en vara kan skifta 
efter antalet spekulanter. En konsument kan vara nöjd med sitt köp till denne några dagar 
senare inser att den på en annan auktion kan få varan till ett billigare pris. Enligt Hultmark 
finns det större risk att en konsument ångrar sitt köp efter ett köp på en Internetauktion. Hon 
anser även att lagen kan leda till att konsumenter kan spekulera på motpartens bekostnad utan 
att det innebär en egen risk, då denne kan dra sig ur avtalet.  
 
Enligt 1 § Lagen om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal, skall ett av 
näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans och kommunikationen 
uteslutande sker på distans. 
 

1. Sker Era auktioner uteslutande på distans, eller förekommer det att de även sker 
fysiskt i ett auktionshus? 

 
Enligt lagen har konsumenten en ångerrätt vid avtal träffade på distans. 
 

2. Hur stor andel/procent av era kunder utövar sin ångerrätt vid köp på Era 
Internetauktioner? 

 
3. Tror ni att det är vanligt att vissa konsumenter ägnar sig åt spekulationer på andras 

bekostnad, på grund av att de inte är bundna vid avtalet? 
 

4. Anser Ni att ångerrätten leder till att priserna på Era Internetauktioner trissas upp, då 
konsumenten inte behöver stå fast vid sitt köp? 

 
5. Har även näringsidkare som handlar på Era Internetauktioner ångerrätt? Om inte, hur 

vet ni om det är en näringsidkare eller konsument som vill utöva sin ångerrätt? 
 

6. Upplever ni att det finns problem med distansavtalslagen? Om det finns problem i så 
fall vilka?   
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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 97/7/EG 
av den 20 maj 1997 

om konsumentskydd vid distansavtal 
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 
DETTA DIREKTIV 
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 100 
a i detta, 
med beaktande av kommissionens förslag (1), 
med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2), 
i enlighet med det i artikel 189 b i fördraget angivna förfarandet (3), 
mot bakgrund av det gemensamma utkastet godkänt av förlikningskommittén den 27 
november 1996,  
och med beaktande av följande: 
1. Åtgärder bör vidtas för att inom ramen för genomförandet av den inre marknadens 
målsättningar gradvis befästa den inre marknaden. 
2. Den fria rörligheten för varor och tjänster rör inte enbart affärsverksamhet, utan även 
privatpersoner. Den innebär att konsumenterna bör få tillgång till annan medlemsstats varor 
och tjänster på samma villkor som befolkningen i den staten. 
3. Distansförsäljning över gränserna skulle för konsumenterna kunna vara ett av de främsta 
konkreta resultaten av den inre marknadens slutförande, vilket bl. a. har konstaterats i 
kommissionens meddelande till rådet med titeln "Mot en inre marknad på distributionens 
område". För att den inre marknaden skall fungera väl är det absolut nödvändigt att 
konsumenterna kan vända sig till ett företag utanför sitt eget land, även om detta företag har 
ett dotterbolag i det land där konsumenten är bosatt. 
4. Införandet av nya tekniker medför en mångdubbling av de medel som står till 
konsumenternas förfogande för att få kännedom om erbjudanden överallt inom gemenskapen 
och för att göra sina beställningar. Vissa medlemsstater har redan vidtagit olika eller 
avvikande åtgärder för att skydda konsumenterna vid distansförsäljning, vilket har negativa 
återverkningar på konkurrensen mellan företagen på den inre marknaden. Det är följaktligen 
nödvändigt att på gemenskapsnivå införa ett minimum av gemensamma regler på detta 
område. 
5. Punkterna 18 och 19 i bilagan till rådets resolution av den 14 april 1975 om ett preliminärt 
program för Europeiska ekonomiska gemenskapens politik rörande konsumentskydd och 
konsumentinformation (4) visar på behovet att skydda köparna av varor och tjänster mot krav 
på betalning för icke beställda varor och mot aggressiva försäljningsmetoder. 
6. I kommissionens meddelande till rådet med titeln "En ny impuls för 
konsumentskyddspolitiken", som godkändes i rådets resolution av den 23 juni 1986 (5), anges 
i punkt 33 att kommissionen kommer att lägga fram förslag om användningen av nya 
informationstekniker som gör det möjligt för konsumenterna att från hemmet beställa från en 
leverantör. 
7. I rådets resolution av den 9 november 1989 om framtida prioriteringar för att återge 
konsumentskyddspolitiken (6) dess vikt uppmanas kommissionen att i första hand prioritera 
de områden som anges i bilagan till den resolutionen. I denna bilaga nämns nya tekniker som 
inbegriper TV-köp. Kommissionen har följt resolutionen genom att anta en treårig 
handlingsplan för konsumentskyddspolitiken inom Europeiska ekonomiska gemenskapen 
(1990-1992) och i denna plan föreskrivs att det skall antas ett direktiv. 
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8. Frågan och vilka språk som skall användas i samband med distansavtal är en fråga för 
medlemsstaterna. 
9. Ett distansavtal inbegriper användandet av en eller flera tekniker för 
distanskommunikation. De olika kommunikationsteknikerna används inom ramen för ett 
organiserat system för försäljning eller tillhandahållande av tjänster på distans utan att 
leverantören och konsumenten är samtidigt närvarande. Den ständiga utvecklingen av dessa 
kommunikationstekniker gör att det inte går att göra upp en uttömmande förteckning över 
dem, utan det krävs att principer som är giltiga även för sådana tekniker som ännu inte 
används annat än i begränsad utsträckning fastställs. 
10. En transaktion som omfattar på varandra följande handlingar eller en serie separata 
handlingar under en viss tid kan ge upphov till olika rättsliga rubriceringar beroende på 
lagstiftningen i medlemsstaterna. Bestämmelserna i detta direktiv får inte tillämpas på olika 
sätt till följd av lagstiftningen i medlemsstaterna, med förbehåll för medlemsstaternas 
användning av artikel 14. Det finns således anledning till att det åtminstone måste föreligga 
överensstämmelse med bestämmelserna i detta direktiv vid den första handlingen i en serie av 
på varandra följande handlingar eller vid den första handlingen i en serie separata handlingar 
under en viss tid vilka kan anses utgöra en helhet vare sig denna handling eller serie av 
handlingar ingår i ett enda avtal eller i på varandra följande separata avtal. 
11. Användning av tekniker för distanskommunikation får inte leda till någon minskning av 
den information som tillhandahålls konsumenten. Det är därför nödvändigt att slå fast vilken 
information som måste skickas till konsumenten oavsett vilken kommunikationsteknik som 
används. Den lämnade informationen måste dessutom vara utformad i enlighet med andra 
tillämpliga gemenskapsregler och i synnerhet med dem i rådets direktiv 84/450/EEG av den 
10 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om 
vilseledande reklam (7). Om det finns undantag från skyldigheten att tillhandhålla information 
är det konsumenten som, efter egen bedömning, får begära viss grundläggande information 
såsom leverantörens identitet, varans eller tjänstens väsentliga egenskaper och dess pris. 
12. Vid telefonkommunikation är det lämpligt att konsumenten får tillräckligt mycket 
information i början av samtalet för att kunna besluta om han skall fortsätta samtalet eller inte. 
13. Den information som sprids med hjälp av viss elektronisk teknik är ofta kortlivad eftersom 
den inte tas emot på ett varaktigt medium. Konsumenten måste därför i god tid få ett skriftligt 
meddelande om den information som är nödvändig för att avtalet skall kunna fullgöras på 
riktigt sätt. 
14. Konsumenten har ingen faktisk möjlighet att se varan eller få närmare kännedom om 
tjänstens särdrag före avtalets ingående. Därför bör, om inte annat sägs i detta direktiv, 
bestämmelser om ångerrätt fastställas. För att denna ångerrätt inte enbart skall vara formell 
måste konsumentens kostnader, om det finns några sådana, för att utnyttja ångerrätten 
begränsas till direkta kostnader för att skicka tillbaka varan. Denna ångerrätt får inte påverka 
konsumentens rättigheter enligt nationell lagstiftning, särskilt när det gäller mottagandet av 
skadade varor eller bristfälliga tjänster eller av varor och tjänster som inte överensstämmer 
med varu- eller tjänstebeskrivningen i erbjudandet. Det åligger medlemsstaterna att bestämma 
de övriga villkoren och konsekvenserna av utnyttjande av ångerrätten. 
15. Det är även nödvändigt att föreskriva en frist för fullgörande av avtalet om en sådan inte 
har bestämts vid beställningen. 
16. Den säljfrämjande teknik som inbegriper att sända konsumenten en produkt eller utföra en 
tjänst åt denne mot betalning, utan föregående beställning eller uttryckligt samtycke från 
dennes sida, kan inte tillåtas - om det inte rör sig om en ersättningsleverans. 
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17. Principerna som anges i artiklarna 8 och 10 i Europakonventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna av den 4 november 1950 är 
tillämpliga. Konsumenten bör tillerkännas en rätt till skydd för privatlivet, särskilt såvitt avser 
skydd gentemot vissa särskilt påträngande kommunikationstekniker, och följaktligen bör 
tydliga gränser för användningen av sådana tekniker fastställas. Medlemsstaterna bör vidta 
lämpliga åtgärder för att effektivt skydda de konsumenter som inte önskar bli kontaktade 
genom vissa kommunikationsmedel från att bli kontaktade på detta sätt. Detta påverkar inte 
tillämpningen av det särskilda skydd som konsumenten åtnjuter enligt 
gemenskapslagstiftningen om skydd av personuppgifter och privatlivet. 
18. Det är viktigt att de tvingande minimireglerna i detta direktiv vid behov kompletteras med 
frivilliga åtgärder från näringsidkarnas sida i enlighet med kommissionens rekommendation 
92/295/EEG av den 7 april 1992 om handlingsregler för skydd av konsumenterna vid 
distansavtal (8). 
19. För bästa möjliga konsumentskydd är det viktigt att konsumenterna på ett 
tillfredsställande sätt informeras om bestämmelserna i detta direktiv samt om eventuella 
uppförandekoder som finns på detta område. 
20. Bristande efterlevnad av bestämmelserna i detta direktiv kan skada inte endast 
konsumenten, utan också konkurrenterna. Det bör därför fastställas bestämmelser som gör det 
möjligt för offentliga organ eller företrädare för dem eller konsumentorganisationer, vilka 
enligt nationell lagstiftning har ett legitimt intresse av att skydda konsumenterna, eller 
företagar- och arbetstagarorganisationer som har ett legitimt intresse av att vidta åtgärder, att 
övervaka deras tillämpning. 
21. Med hänsyn till konsumentskyddet är det av vikt att behandla frågan om 
gränsöverskridande reklamationer så snart som detta låter sig göras. Kommissionen 
offentliggjorde den 14 februari 1996 en handlingsplan för tvistelösning på konsumentområdet 
inom den inre marknaden. Den handlingsplanen omfattar särskilda initiativ för att främja 
utomrättsliga förfaranden. Objektiva kriterier (bilaga II) föreslås för att säkerställa att dessa 
förfaranden blir tillförlitliga och möjligheter skapas för användande av standardiserade 
reklamationsformulär (bilaga III). 
22. Vid användning av nya tekniker behärskar konsumenten inte de använda 
kommunikationsteknikerna. Det är därför nödvändigt att föreskriva att bevisbördan får vila på 
leverantören. 
23. Det finns en risk att konsumenten, i vissa fall, berövas det skydd som ges genom detta 
direktiv genom att ett tredje lands rätt väljs som tillämplig rätt med avseende på avtalet. 
Följaktligen bör i detta direktiv antas bestämmelser som syftar till att undvika denna risk. 
24. En medlemsstat får, med hänsyn till allmänintresset, förbjuda saluförande med hjälp av 
distansavtal av vissa varor och tjänster på sitt territorium. Detta förbud måste följa 
gemenskapsreglerna. Det finns redan bestämmelser med sådana förbud, särskilt i fråga om 
läkemedel enligt rådets direktiv 89/552/EEG av den 3 oktober 1989 om samordning av vissa 
bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet 
av sändningsverksamhet för television (9) och rådets direktiv 92/28/EEG av den 31 mars 1992 
om marknadsföring av humanläkemedel (10). 
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 
 
Artikel 1 
Syfte 
Syftet med detta direktiv är en tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar 
om distansavtal mellan konsumenter och leverantörer. 
 
Artikel 2 
Definitioner 
I detta direktiv avses med 
1. distansavtal: avtal om varor eller tjänster som ingås mellan en leverantör och en konsument 
inom ramen för ett system för distansförsäljning eller erbjudande av tjänster på distans, 
organiserat av leverantören, vid vilket avtal, ända fram till avtalets ingående, inbegripet 
ingåendet av själva avtalet, endast en eller flera tekniker för distanskommunikation används, 
2. konsument: en fysisk person som, med avseende på avtal som omfattas av detta direktiv, 
handlar för ändamål som ligger utanför hans näringsverksamhet, affärsverksamhet eller yrke, 
3. leverantör: en fysisk eller juridisk person som, med avseende på avtal som omfattas av 
detta direktiv, handlar för ändamål som ligger inom ramen för hans handels- eller 
yrkesverksamhet, 
4. tekniker för distanskommunikation: varje teknik som, utan att leverantören och 
konsumenten samtidigt är fysiskt närvarande, kan användas för ingående av ett avtal mellan 
dessa parter. En vägledande förteckning över de tekniker som omfattas av detta direktiv finns 
i bilaga I, 
5. distributör av kommunikationsteknik: varje offentlig eller privat fysisk eller juridisk person, 
vars näringsverksamhet, affärsverksamhet eller yrke innefattar att ställa en eller flera tekniker 
för distanskommunikation till leverantörernas förfogande. 
 
Artikel 3 
Undantag 
1. Detta direktiv skall inte tillämpas på avtal 
- som avser finansiella tjänster över vilka en icke uttömmande förteckning finns i bilaga II, 
- som ingås med hjälp av varuautomater eller automatiserade affärslokaler, 
- som ingås med distributörer av telekommunikationer genom användning av offentliga 
telefonautomater, 
- som ingås för uppförande och försäljning av fast egendom eller som avser andra rättigheter 
som är knutna till fast egendom, med undantag av hyresavtal, 
- som ingås vid auktioner. 
2. Artiklarna 4, 5, 6 och artikel 7.1 skall inte tillämpas på 
- avtal om leverans av livsmedel, drycker eller andra varor för daglig konsumtion, vilka 
levereras till en konsuments bostad eller arbetsplats av distributörer genom regelbunden 
utkörning, 
- avtal om tillhandahållande av tjänster som avser inkvartering, transport, 
serveringsverksamhet eller fritidsaktiviteter, om leverantören, när avtalet ingås, åtar sig att 
tillhandahålla dessa tjänster en bestämd dag eller under en angiven tidsperiod. I undantagsfall 
kan leverantören, vid fritidsevenemang som äger rum utomhus, förbehålla sig rätten att under 
särskilda omständigheter inte tillämpa artikel 7.2. 
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Artikel 4 
Förhandsinformation 
1. I god tid innan ett distansavtal ingås skall konsumenten få information om följande: 
a) Leverantörens identitet, och när det gäller avtal där förskottsbetalning krävs, dennes adress. 
b) Varans eller tjänstens väsentliga egenskaper. 
c) Varans eller tjänstens pris, inbegripet alla skatter. 
d) Eventuella leveranskostnader. 
e) Sättet för betalning, leverans eller fullgörande. 
f) Ångerrätt, utom i de fall som avses i artikel 6.3. 
g) Kostnaden för att använda tekniker för distanskommunikation, när kostnaden inte är 
beräknad efter normaltaxa. 
h) Den tid under vilken erbjudandet eller priset gäller. 
i) I tillämpliga fall, avtalens minsta löptid när det gäller avtal för leverans av varor eller 
utförande av tjänster som fullgörs ständigt eller regelbundet. 
2. Den information som anges i punkt 1 och vars kommersiella syfte klart skall framgå, skall 
ges på ett klart och begripligt sätt i någon form som är lämplig för den teknik för 
distanskommunikation som används, under särskilt hänsynstagande till principerna om god 
sed i affärstransaktioner och om skydd för personer som enligt den nationella lagstiftningen 
inte kan ge ett giltigt samtycke, exempelvis underåriga. 
3. När det gäller telefonkommunikation skall dessutom leverantörens identitet och samtalets 
kommersiella syfte uttryckligen göras klart för konsumenten vid början av varje samtal med 
konsumenten. 
 
Artikel 5 
Skriftlig bekräftelse av informationen 
1. Konsumenten skall, på ett tidigt stadium i samband med fullgörandet av avtalet och, såvitt 
avser varor som inte är avsedda att levereras till tredje man, senast vid leveranstillfället få 
skriftlig bekräftelse i annan varaktig form som är tillgänglig för honom på den information 
som nämns i artikel 4.1 a-f, om inte denna information redan innan avtalet ingicks har lämnats 
honom skriftligen eller i annan varaktig form som är tillgänglig för honom. 
Under alla omständigheter måste följande information ges: 
- Skriftlig information om villkoren och förfarandet för att utnyttja ångerrätten enligt artikel 6, 
inbegripet i de fall som avses i artikel 6.3 första strecksatsen. 
- Den geografiska adress till leverantörens företag som konsumenten kan vända sig till för 
reklamation. 
- Information om service efter köpet och om existerande garantier. 
- Villkoren för att säga upp avtalet när dess varaktighet är obestämd eller längre än ett år. 
2. Punkt 1 är inte tillämplig på tjänster, där själva fullgörandet sker med hjälp av en teknik för 
distanskommunikation, när dessa tjänster tillhandahålls vid ett enda tillfälle och faktureras av 
distributören av kommunikationstekniken. Konsumenten skall dock under alla omständigheter 
kunna få kännedom om den geografiska adress till leverantörens företag som han kan vända 
sig till för reklamation. 
 
Artikel 6 
Ångerrätt 
1. Vid varje distansavtal skall konsumenten ha rätt till en frist på minst sju arbetsdagar för att 
frånträda avtalet, utan påföljd och utan att ange några skäl. Den enda kostnad som får läggas 
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på konsumenten på grund av att han utövar sin ångerrätt är den direkta kostnaden för att 
skicka tillbaka varan. 
För utövande av denna rätt löper fristen 
- för varor från och med den dag då konsumenten mottar dem, när skyldigheterna i artikel 5 
har uppfyllts, 
- för tjänster från och med den dag då avtalet ingås eller, om skyldigheterna i artikel 5 har 
uppfyllts efter avtalets ingående, från och med den dag då skyldigheterna i artikel 5 
uppfylldes, under förutsättning att den frist på tre månader som anges i följande stycke inte 
överskrids. Om leverantören inte uppfyller de skyldigheter som anges i artikel 5, är fristen tre 
månader. 
Denna frist löper 
- för varor från och med den dag då konsumenten mottar dem, 
- för tjänster från och med den dag då avtalet ingås. 
Om den information som avses i artikel 5 lämnas inom den nämnda tremånadersfristen, börjar 
den i första stycket nämnda fristen på minst sju arbetsdagar vid den tidpunkten. 
2. När konsumenten utövar sin ångerrätt i enlighet med den här artikeln, skall leverantören 
kostnadsfritt återbetala de belopp som konsumenten har betalat. Den enda kostnad som får 
läggas på konsumenten på grund av att han utövar sin ångerrätt är den direkta kostnaden för 
att skicka tillbaka varan. Denna återbetalning skall göras snarast möjligt och i varje fall inom 
30 dagar. 
3. Om inte parterna har kommit överens om annat, får konsumenten inte utöva ångerrätten 
enligt punkt 1 vid avtal om 
- tillhandahållande av tjänster, fullgörandet av vilka har påbörjats med konsumentens 
samtycke före utgången av den i punkt 1 angivna fristen på sju arbetsdagar, 
- tillhandahållande av varor eller tjänster, vilkas pris beror på fluktuationer på 
finansmarknaden som leverantören inte kan kontrollera, 
- tillhandahållande av varor som har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som har 
fått en tydlig personlig prägel eller som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller 
som snabbt kan försämras eller bli för gamla, 
- tillhandahållande av ljud- eller bildinspelningar eller datorprogram vars plombering brutits 
av konsumenten, 
- tillhandahållande av tidningar och tidskrifter, 
- tips- och lotteritjänster. 
4. Medlemsstaterna skall i sin lagstiftning tillförsäkra att kreditavtalet skall återgå utan påföljd 
om konsumenten utövar sin ångerrätt i enlighet med punkt 1. 
- om priset på en vara eller tjänst helt eller delvis betalas med en kredit som leverantören 
lämnat, eller 
- om priset helt eller delvis betalas med en kredit som beviljats konsumenten av tredje man på 
grundval av ett avtal mellan tredje man och leverantören. 
Medlemsstaterna skall bestämma om de detaljerade bestämmelserna för återgång av 
kreditavtalet. 
 
Artikel 7 
Fullgörande 
1. Om inte parterna har kommit överens om annat, skall leverantören utföra beställningen 
senast 
inom 30 dagar från den dag då konsumenten lämnade sin beställning till leverantören. 
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2. Om leverantören underlåter att fullgöra sin del av avtalet på grund av att den beställda 
varan eller tjänsten inte är tillgängliga, skall konsumenten informeras om detta och skall 
snarast möjligt, och i varje fall inom 30 dagar, få tillbaka de belopp som han har betalat. 
3. Medlemsstaterna får emellertid föreskriva att leverantören får tillhandahålla konsumenten 
med en vara eller tjänst av likvärdig kvalitet och till likvärdigt pris, under förutsättning att 
denna möjlighet överenskommits före avtalets ingående eller i avtalet. Konsumenten skall 
informeras om denna möjlighet på ett klart och begripligt sätt. Kostnaderna för att skicka 
tillbaka varan vid utövande av ångerrätten åvilar i detta fall leverantören och konsumenten 
skall informeras om detta. I sådana fall kan leverans av en vara eller utförande av en tjänst 
inte anses innebära leverans utan föregående beställning enligt artikel 9. 
 
Artikel 8 
Betalning med kort 
Medlemsstaterna skall säkerställa att det finns lämpliga åtgärder som gör det möjligt för en 
konsument att 
- begära annulering av en betalning vid bedräglig användning av hans betalkort inom ramen 
för ett distansavtal som omfattas av detta direktiv, 
- vid bedräglig användning återkrediteras de utbetalda beloppen eller få dem återbetalade. 
 
Artikel 9 
Leverans utan föregående beställning 
Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att 
- förbjuda leverans av varor eller utförande av tjänster till en konsument utan att denne har 
beställt dem, när leveransen eller tillhandahållandet innefattar ett krav på betalning, 
- befria konsumenten från fullgörande av motprestation vid leverans utan föregående 
beställning eftersom ett uteblivet svar inte är liktydigt med samtycke. 
 
Artikel 10 
Begränsningar i användningen av vissa tekniker för distanskommunikation 
1. En leverantörs användning av följande tekniker förutsätter att konsumenten givit samtycke 
på förhand: 
- Automatiska uppringningssystem utan mänsklig betjäning (uppringningsautomat). 
- Telefax. 
2. Medlemsstaterna skall säkerställa att sådana andra tekniker för distanskommunikation än 
de som anges i punkt 1, och som möjliggör individuell kommunikation endast får användas 
när konsumenten inte klart motsätter sig detta. 
 
Artikel 11 
Rättelse 
1. Medlemsstaterna skall säkerställa att det i konsumenternas intresse finns tillräckliga och 
effektiva medel för att säkerställa efterlevnaden av bestämmelserna i detta direktiv. 
2. De medel som avses i punkt 1 skall omfatta bestämmelser varigenom ett eller flera av 
följande organ, såsom de definierats i nationell lag, enligt den nationella lagen får väcka talan 
inför domstol eller behöriga förvaltningsmyndigheter för att säkerställa att de nationella 
bestämmelserna för genomförandet av dessa direktiv tillämpas av 
a) offentliga organ eller deras företrädare, 
b) konsumentorganisationer som har ett legitimt intresse av att skydda konsumenter, 
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c) företagar- och arbetstagarorganisationer som har ett legitimt intresse av att vidta åtgärder. 
3 a) Medlemsstaterna får föreskriva att skyldigheten att bevisa att förhandsinformation eller 
skriftlig bekräftelse har lämnats eller att tidsfristerna följts eller att konsumenten givit sitt 
samtycke kan åläggas leverantören. 
b) Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att leverantörer och 
distributörer av kommunikationstekniker, när det är möjligt, upphör att använda metoder som 
inte är i överensstämmelse med åtgärder som antagits i enlighet med direktiv. 
4. Medlemsstaterna får föreskriva att den frivilliga kontroll av efterlevnaden av 
bestämmelserna i detta direktiv som anförtros självständiga organ och möjligheterna att vända 
sig till sådana organ för lösande av tvister fogas till de medel som medlemsstaterna måste 
tillhandahålla för att säkerställa efterlevnaden av bestämmelserna i detta direktiv. 
 
Artikel 12 
Bestämmelsernas bindande karaktär 
1. Konsumenten kan inte avstå från de rättigheter som han får genom att detta direktiv 
införlivas med nationell lag. 
2. Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att konsumenten inte 
berövas det skydd som ges i detta direktiv genom att ett tredje lands lag väljs som tillämplig 
rätt med avseende på avtalet om avtalet har nära anknytning till en eller flera medlemsstaters 
territorium. 
 
Artikel 13 
Gemenskapsregler 
1. Bestämmelserna i detta direktiv skall tillämpas i den utsträckning det inte finns särskilda 
gemenskapsregler som reglerar vissa typer av distansavtal i deras helhet. 
2. När särskilda gemenskapsregler innehåller bestämmelser som endast reglerar vissa aspekter 
av tillhandahållande av varor eller utförande av tjänster skall dessa bestämmelser snarare än 
bestämmelserna i detta direktiv tillämpas på dessa särskilda aspekter av distansavtal. 
 
Artikel 14 
Minimiklausul 
Medlemsstaterna får, för att säkerställa en högre skyddsnivå för konsumenten på det område 
som omfattas av detta direktiv, anta eller behålla strängare bestämmelser som är förenliga 
med fördraget. Dessa bestämmelser skall, i förekommande fall och med hänsyn till 
allmänintresset, inbegripa ett förbud mot saluförande genom distansavtal på deras territorier 
av vissa varor och tjänster, i synnerhet läkemedel, med vederbörlig hänsyn tagen till 
fördraget. 
 
Artikel 15 
Genomförande 
1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för 
att följa detta direktiv senast tre år efter det att direktivet trätt i kraft. De skall genast 
underrätta kommissionen om detta. 
2. När en medlemsstat antar de bestämmelser som anges i punkt 1 skall de innehålla en 
hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. 
Närmare föreskrifter om hur denna hänvisning skall göras skall varje medlemsstat själv 
utfärda. 
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3. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de nationella bestämmelser 
som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv. 
4. Senast fyra år efter ikraftträdandet av detta direktiv skall kommissionen lägga fram en 
rapport för Europaparlamentet och rådet om genomförandet av detta direktiv, vid behov 
åtföljd av ett förslag till revidering av detta. 
 
Artikel 16 
Konsumentinformation 
Medlemsstaterna skall tillhandahålla lämpliga åtgärder för att informera konsumenten om den 
nationella lag i vilken detta direktiv införlivas och skall, där så är lämpligt, uppmuntra 
företagar - och arbetstagarorganisationer att informera konsumenter om deras 
uppförandekoder. 
 
Artikel 17 
Reklamationssystem 
( . . . ) Kommissionen skall undersöka möjligheten att upprätta effektiva medel för att 
behandla reklamationer från konsumenterna avseende distansköp. Inom två år efter det att 
detta direktiv trätt i kraft skall kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet 
och rådet om resultatet av undersökningarna, åtföljda, om det är lämpligt, av förslag. 
 
Artikel 18 
Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas 
officiella tidning. 
 
Artikel 19 
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 
Utfärdat i Bryssel den 20 maj 1997. 
På Europaparlamentets vägnar 
J. M. GIL-ROBLES 
Ordförande 
På rådets vägnar 
J. VAN AARTSEN 
Ordförande 
(1) EGT nr C 156, 23.6.1992, s. 14, och EGT nr C 308, 15.11.1993, s. 18. 
(2) EGT nr C 19, 25.1.1993, s. 111. 
(3) Europaparlamentets yttrande av den 26 maj 1993 (EGT nr C 176, 28.6.1993, s. 95), rådets 
gemensamma ståndpunkt av den 29 juni 1995 (EGT nr C 288, 30.10.1995, s. 1) och 
Europaparlamentets beslut av den 13 december 1995 (EGT nr C 17, 22.1.1996, s. 51). 
Europaparlamentets beslut av den 16 januari 1997 och rådets beslut av den 20 januari 1997. 
(4) EGT nr C 92, 25.4.1975, s. 1. 
(5) EGT nr C 167, 5.7.1986, s. 1. 
(6) EGT nr C 294, 22.11.1989, s. 1. 
(7) EGT nr L 250, 19.9.1984, s. 17. 
(8) EGT nr L 156, 10.6.1992, s. 21. 
(9) EGT nr L 298, 17.10.1989, s. 23. 
(10) EGT nr L 113, 30.4.1992, s. 13. 
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BILAGA I 
Kommunikationstekniker som avses i artikel 2.4 
- Oadresserad trycksak 
- Adresserad trycksak 
- Standardbrev 
- Tidningsannons med beställningskupong 
- Katalog 
- Telefon med mänsklig betjäning 
- Telefon utan mänsklig betjäning (uppringningsautomater, audiotext) 
- Radio 
- Bildtelefon (telefon med bildskärm) 
- Videotext (mikrodator och TV-ruta) med tangentbord eller beröringsskärm 
- Elektronisk post 
- Telefax 
- Television (teleshopping). 
 
BILAGA II 
Finansiella tjänster som avses i artikel 3.1 
- Investeringstjänster 
- Försäkrings- och återförsäkringstjänster 
- Banktjänster 
- Tjänster som rör pensionsfonder 
- Tjänster i samband med termins- eller optionsaffärer. 
Dessa tjänster omfattar i synnerhet 
- de investeringstjänster som avses i bilagan till direktiv 93/22/EEG (1) samt kollektiva 
investeringsinstituts tjänster, 
- tjänster i samband med verksamhet som omfattas av ömsesidigt erkännande och som anges i 
bilagan till direktiv 89/646/EEG (2), 
- tjänster i samband med den försäkrings- och återförsäkringsverksamhet som anges I 
- artikel 1 i direktiv 73/239/EEG (3). 
- bilagan till direktiv 79/267/EEG (4), 
- direktiv 64/225/EEG (5), 
- direktiven 92/49/EEG (6) och 92/96/EEG (7). 
(1) EGT nr L 141, 11.6.1993, s. 27. 
(2) EGT nr L 386, 30.12.1989, s. 1. Direktivet ändrat genom direktiv 92/30/EEG 
(EGT nr L 110, 28.4.1992, s. 52). 
(3) EGT nr L 228, 16.8.1973, s. 3. Direktivet senast ändrat genom direktiv 92/49/EEG (EGT 
nr L 
228, 11.8.1992, s. 1). 
(4) EGT nr L 63, 13.3.1979, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 90/619/EEG (EGT 
nr L 
330, 29.11.1990, s. 50). 
(5) EGT nr 56, 4.4.1964, s. 878/64. Direktivet ändrat genom 1973 års anslutningsakt. 
(6) EGT nr L 228, 11.8.1992, s. 1. 
(7) EGT nr L 360, 9.12.1992, s. 1. 
Rådets och parlamentets uttalande till artikel 6.1 
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Rådet och parlamentet noterar att kommissionen skall utreda möjligheten och lämpligheten av 
att harmonisera beräkningssättet för betänketiden inom gällande lagstiftning i fråga om 
konsumentskydd, särskilt direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda 
konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler ("hemförsäljning") (1). 
(1) EGT nr L 372, 31.12.1985, s. 31. 
Kommissionens uttalande till artikel 3.1 första strecksatsen 
Kommissionen är medveten om den betydelse som konsumentskyddet har när det gäller 
distansavtal rörande finansiella tjänster och har för övrigt publicerat en grönbok med titeln 
"Finansiella tjänster: Att tillgodose konsumenternas förväntningar". Kommissionen kommer 
att utifrån reaktionerna på grönboken utreda hur man skall kunna integrera konsumentskyddet 
i politiken för finansiella tjänster och eventuella lagstiftningskonsekvenser samt vid behov 
lägga fram lämpliga förslag. 
 
 


