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Definitioner	  
I	  texten	  nedan	  förkortas	  Trosa	  Marin	  och	  Motor	  
AB	  med	  TMM.	  	  
Båt	  –	  hela	  båtens	  konstruktion	  inklusive	  motor	  
och	  i	  förekommande	  fall	  drev	  eller	  propelleraxel.	  
Kund	  –	  båtägare	  eller	  den	  båtägare	  valt	  som	  
ombud	  att	  lämna	  in	  båt	  och/eller	  motor	  till	  
försäljning.	  	  
Försäljning	  –	  uppdraget	  till	  TMM	  att	  medverka	  
till	  försäljning	  genom	  att	  visa	  och	  demonstrera	  
båt	  där	  TMM	  agerar	  som	  förmedlare.	  
De	  allmänna	  villkoren	  redovisas	  i	  
bokstavsordning	  efter	  rubrik.	  
	  
Ansvar	  för	  båt	  
Båtägare	  skall	  hålla	  sin	  båt	  försäkrad	  under	  hela	  
tiden	  båten	  finns	  hos	  TMM	  för	  försäljning.	  Finns	  
speciella	  aktsamhetskrav	  från	  försäkringsbolag	  
skall	  dessa	  skriftligen	  meddelas	  TMM	  i	  samband	  
med	  uppdraget.	  
TMM	  tar	  inte	  ansvar	  för	  om	  båt	  drabbas	  av	  
mögelpåväxt.	  Kunden	  ansvarar	  själv	  för	  att	  
båten	  lämnas	  i	  sådant	  skick	  att	  skador	  ej	  
inträffar.	  Om	  båten	  lämnas	  ostädad	  och	  smutsig	  
ökar	  risken	  för	  att	  det	  uppstår	  mögel	  eller	  andra	  
skador	  till	  följd	  av	  detta.	  Båtar	  har	  en	  
benägenhet	  att	  vara	  fuktiga	  invändigt	  och	  det	  är	  
kundens	  ansvar	  att	  båten	  lämnas	  i	  ett	  sådant	  
skick	  mögel	  inte	  uppkommer.	  Dynor	  och	  annan	  
utrustning	  skall	  tas	  ur	  båten	  och	  förvara	  i	  en	  torr	  
miljö.	  
TMM	  tar	  inte	  ansvar	  för	  skador	  som	  uppstår	  till	  
följd	  av	  tekniska	  brister,	  ålder	  eller	  skick	  på	  
båten.	  	  
TMM	  tar	  inte	  ansvar	  för	  att	  batterier	  laddas	  ur	  
och	  förstörs	  om	  kunden	  lämnar	  båten	  med	  
undermåliga	  batterier,	  elsystem	  eller	  bristfälliga	  
kablar	  och	  installationer.	  	  
TMM	  tar	  inte	  ansvar	  för	  skador	  som	  kan	  uppstå	  
på	  kapell	  då	  dessa	  hanteras.	  Det	  beror	  på	  att	  
kapell	  åldras	  olika	  snabbt	  och	  att	  både	  rutor	  och	  
kapellduk	  därför	  kan	  skadas	  även	  vid	  helt	  
normal	  hantering.	  	  
TMM	  tar	  inte	  ansvar	  för	  kundens	  tekniska	  
utrustning.	  	  
TMM	  tar	  inte	  ansvar	  för	  skador	  som	  uppkommer	  
till	  följd	  av	  vind	  eller	  andra	  väderfaktorer.	  
Avlämnande	  av	  båt	  inför	  försäljning	  	  
Vid	  avlämning	  av	  båt	  för	  försäljning	  skall	  TMM	  
medges	  tid	  att	  med	  kunden	  besiktiga	  båten	  med	  
avseende	  på	  båtens	  skick	  och	  eventuella	  skador	  
samt	  att	  upprätta	  protokoll	  och	  dokumentation	  
över	  skadorna	  och/eller	  båtens	  allmänna	  skick.	  
TMM	  förbehåller	  sig	  rätten	  att	  fotografera	  båten	  
med	  avseende	  på	  eventuella	  skador	  som	  

upptäcks.	  Skador	  som	  kunden	  känner	  till	  skall	  
meddelas	  till	  TMM.	  Särskilda	  instruktioner	  för	  
hantering	  av	  instrument,	  el	  etc.	  skall	  meddelas	  
TMM.	  
Båten	  skall	  lämnas	  med	  för	  båten	  lämpliga	  
fendrar	  och	  förtöjningsmaterial.	  	  
	  
Avtal	  och	  Uppsägning	  	  
Genom	  att	  ge	  TMM	  uppdraget	  att	  försälja	  båt	  
förbinder	  sig	  kund	  att	  följa	  dessa	  ”Villkor	  för	  
förmedlingsuppdrag	  försäljning	  av	  båt	  och/eller	  
motor”	  samt	  TMMs	  allmänna	  villkor.	  
Avtal	  om	  försäljning	  är	  löpande	  till	  dess	  TMM	  
och	  Kund	  överenskommer	  om	  annat.	  
Beställningar	  på	  arbeten	  	  
Alla	  beställningar	  skall	  vara	  skriftliga	  för	  att	  var	  
giltiga.	  Muntlig	  beställning	  godkänns	  inte	  som	  
underlag	  för	  överenskommelse	  mellan	  Kund	  och	  
TMM.	  	  
Betalning	  	  
Förmedlingsprovision	  skall	  betalas	  i	  samband	  
med	  att	  försäljningen	  regleras	  mellan	  Kund	  och	  
köpare.	  
Samtliga	  TMMs	  tjänster,	  inklusive	  förvaring,	  är	  
momsbelagda.	  	  
Förmedlingsprovision	  
TMM	  skall	  erhålla	  10%	  i	  förmedlingsprovision	  
på	  försäljningssumman.	  
Försäkring	  
Båt	  som	  förvaras	  hos	  TMM	  skall	  vara	  försäkrad	  
av	  kund.	  All	  förvaring	  och	  upplåtelse	  av	  plats	  på	  
varvsområdet,	  i	  våra	  lokaler	  eller	  vid	  våra	  
bryggor	  sker	  på	  kundens	  egen	  risk.	  Skador	  som	  
uppstår	  utanför	  TMMs	  kontroll	  regleras	  genom	  
kundens	  ansvar	  och	  kundens	  egen	  försäkring.	  
Vid	  brand,	  förlust,	  skadegörelse	  eller	  stöld	  av	  
kunds	  båt	  eller	  tillhörande	  utrustning	  gäller	  
kunds	  försäkring.	  TMMs	  ansvar	  är	  begränsat	  till	  
eget	  arbete,	  transport	  och	  hantering	  av	  båt.	  	  
Nyckelförvaring	  
Nyckel	  skall	  lämnas	  in	  till	  TMM	  i	  samband	  med	  
uppdragets	  påbörjande.	  
Vinterförvaring	  
Ifall	  Båt	  inte	  försålts	  innan	  vintersäsongen	  
börjar	  skall	  kund	  antingen	  avhämta	  båt	  på	  egen	  
bekostnad	  alternativt	  ersätta	  TMM	  för	  
vinterförvaringskostnader	  enligt	  prislista.	  
Vintersäsongen	  börjar	  tidigast	  den	  1	  oktober	  och	  
slutar	  senast	  den	  31	  maj,	  inom	  vilken	  tid	  
vinterplats	  erbjuds.	  	  
	  


