
Information och dokument som är nödvändiga för registreringen

För att kunna upprätta det ekonomiska expertutlåtande och för att kunna genomdriva dina
anspråk behöver den ekonomiska experten och juristerna viss bestämd information
angående din lastbil. 

Nedan förklarar vi, i) vilken information som i idealfall ska vara tillgänglig för att maximera
chanserna att den enskilda lastbilen kan tas med i stämmningsansökan, ii) i vilka dokument
du framförallt kommer att kunna hitta den begärda informationen och iii) vilka dokument som
behövs för att kunna bevisa dina anspråk. Instruktionerna nedan ska hjälpa till att göra
insamlingen av de nödvändiga dokumenten så effektiv som möjligt.  

Dokumenten, om dom är tillgängliga, ska insamlas som viktiga bevis och ska – på vår
begäran – skickas inscannade till oss. 

Fordon som generellt sett kan och bör registreras 

Alla fordon som uppföljer de följande kraven kan och bör registreras: 

 Alla fordon (lastbilar med olika påbyggnader, traktorer, tipp) med en tillåten totalvikt som

är 6 ton eller tyngre, som köptes, leasades eller förvärvades genom ett hyresköp som ett
nyfordon mellan 1997 och slutet av 2016 och som tillverkades av en av de följande
tillverkarna: DAF, Daimler (Mercedes), Iveco, MAN, Scania, Volvo/Renault. Det är
nödvändigt att registrera alla nyfordon fram till och med 2016, eftersom (1) det är möjligt,
att kartellen lett till förhöjda priser tills slutet av 2016 och du därför har en skada som kan
ersättas, och (2) denna informationen är nödvändig för att kunna jämnföra priserna före
och efter kartellen. 

 Även sådana fordon är relevanta, som kommit till ditt företag genom ett företagsköp,

förutsatt, att det uppköpta företaget köpt, leasat eller genom ett hyresköp förvärvat dessa
lastbilarna som nyfordon. 

Fordon kan också registreras i Excel tabellen om bevisen och dokumentationen inte är
fullständig. Då gäller följande minimikrav: 

 uppgift angående VIN (Chassisnummer),

 ett det finns ett bevis för att lastbilen faktiskt köptes, leasades eller förvärvades genom ett

hyresköp (tex. dokument från bokföringen) och 

 att andra fordon registreras samtidigt, för vilka bevis och dokumentation angående

köppris, leasingavgift eller hyresavgift är tillgängliga. 

Vänligen observera, att lastbilar för vilka dokumentationen inte är fulständig eventuellt inte
kommer kunna att genomdrivas i domstol. 

I idealfall är följande information nödvändig:

 tillverkare, VIN och fordonets modell,

 säljare (namn och säte), respektive leasinggivare (namn och säte),



 beställningsdatum, om det inte är tillgängligt köpdatum respektive datum för ingåendet
av leasingavtalet, 

 den respektive avtalsinformationen (köppris, om möjligt utan påbyggnad, och olika
rabatter och monetära fördelar, respektive leasingavgift om möjligt med slutavräkning), 

 vid leasing: hur länge leasingen varade,

 tekniska specifikationer och information angående fordonets utrustning, 

 Om tillämpligt: information angående en vidareförsäljning av fordonet (datum, antal

körda kilometer, pris)

Dokument i vilka du kan hitta denna informationen är framförallt: 

 registreringsbevis del 1 och del 2,

        faktura,

        köpavtal / leasingavtal / hyresköpavtal respektive de motsvarande ramavtalen och

ändringsavtalen,,

        säljarens / leasinggivarens orderbekräftelse, 

        tekniska specifikationer i offerten, 

 beställningen,

 underlag ur bokföringen (tex. utdrag ur SAP osv.),

 vidareförsäljningsavtal, 

 köpavtal vid övertagande av lastbilen vid leasingtidens slut eller vid hyrestidens slut

(vid hyresköp). 

Om dokumenten ger motstridiga uppgifter vänligen använd de uppgifterna ur det dokumentet
som står högst upp i listan ovan. 

Vänligen observera, att vi vid ett senare tillfälle kommer att be om inscannade kopior av
de ovan nämnda dokumenten för varje enskild lastbil. Vänligen scanna in varje
dokument som en enskild fil.

Nödvändiga dokument angående överlåtelse av dina anspråk genom ditt företag: 

 utdrag ur bolagsverkets handelsregister (aktuellt och historiskt sedan 1997), (vänligen

se till att de personer som enligt handelsregistret är berättigade att företräda bolaget
också skriver under överlåtelseavtalet),

 kopia av personen som är berättigade att företräda företagets pass eller nationella id-

kort med underskrift på kopian,

 vid företagsköp: företagsköpavtal / fusionsavtal, 

Slutligen: Chanserna för att vi kan framgångsrikt genomdriva dina skadeståndsanspråk stiger
tydligt om du kan ge oss alla de ovan listade dokumenten som är skrivna i kursiv stil. Du kan
och bör registrera alla lastbilar som uppfyller minimikraven. Vänligen förvara all



dokumentation som du har på ett sådant sätt att du snabbt kan få tag på dem, då vi
möjligtvis kommer att ha vidare frågor till dig. 

 


