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L a g

1211/2013

om ändring av konsumentskyddslagen

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i konsumentskyddslagen (38/1978) 7 kap. 22 § 4 mom., sådant det lyder i lag

746/2010,
ändras 2 kap. 8 §, 5 kap. 1, 3, 4 och 9 §, 6 kap., 6 a kap. 13 §, rubriken för 7 kap. 22 § samt

12 kap. 1 c §,
av dem 2 kap. 8 § sådan den lyder i lag 561/2008, 5 kap. 1 § sådan den lyder i lag

1258/2001, 5 kap. 3, 4 och 9 § sådana de lyder i lag 16/1994, 6 a kap. 13 § och 12 kap. 1 c §
sådana de lyder i lag 29/2005 samt rubriken för 7 kap. 22 § sådan den lyder i lag 746/2010, och

fogas till 2 kap. nya 8 a och 10 a § samt en ny 14 §, i stället för den 14 § som upphävts
genom lag 227/2011, som följer:

2 kap.

Marknadsföring samt förfaranden i
kundrelationer

8 §

Informationsskyldigheten vid saluföring av
specificerade konsumtionsnyttigheter

Vid saluföring av specificerade konsum-
tionsnyttigheter till ett bestämt pris ska föl-
jande framgå av marknadsföringen:

1) konsumtionsnyttighetens utmärkande
egenskaper i den omfattning som är lämplig
med beaktande av nyttigheten och mediet,

2) näringsidkarens namn och geografiska
adress och, om näringsidkaren är ombud eller
agent för en annan näringsidkare, nämnda
uppgifter om huvudmannen,

3) konsumtionsnyttighetens totalpris inklu-
sive skatter eller, om nyttigheten är av sådan
art att exakt pris rimligen inte kan anges,
grunderna för prissättningen,

4) vid behov leveranskostnader som inte
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ingår i totalpriset eller, om dessa kostnader
rimligen inte kan beräknas i förväg, uppgift
om att sådana kostnader kan uppstå,

5) praxis för betalning, leverans, fullgö-
rande av avtal och reklamation, om praxis
avviker från det som konsumenterna i all-
mänhet har anledning att förvänta sig,

6) eventuell ånger- eller uppsägningsrätt.

8 a §

Information innan ett avtal ingås

Utöver vad som föreskrivs om informa-
tionsskyldighet någon annanstans i lag, ska
näringsidkaren i fråga om annan försäljning
av konsumtionsnyttigheter än hem- och dis-
tansförsäljning innan ett avtal om konsum-
tionsnyttigheter ingås ge konsumenten föl-
jande information på ett klart och begripligt
sätt, om den inte annars framgår av samman-
hanget:

1) konsumtionsnyttighetens utmärkande
egenskaper i den omfattning som är lämplig
med beaktande av nyttigheten och mediet,

2) näringsidkarens namn, geografisk
adress till den ort där näringsidkaren finns
samt telefonnummer,

3) konsumtionsnyttighetens totalpris inklu-
sive skatter eller, om nyttigheten är av sådan
art att exakt pris rimligen inte kan anges,
grunderna för prissättningen,

4) vid behov leveranskostnader som inte
ingår i totalpriset eller, om dessa kostnader
rimligen inte kan beräknas i förväg, uppgift
om att sådana kostnader kan uppstå,

5) vid behov villkor för betalning, leverans
och annat fullgörande av avtal och praxis för
reklamation,

6) ett omnämnande av att det finns ett
lagstadgat ansvar för fel i fråga om varorna
samt vid behov ett omnämnande av kundas-
sistens, annan produktservice som gäller efter
försäljningen och garanti samt villkoren för
dem,

7) vid behov avtalets löptid eller villkor för
avslutning av avtalet, om avtalet löper tills
vidare eller förnyas automatiskt,

8) vid behov det digitala innehållets funk-
tion, inklusive det digitala innehållets rele-
vanta driftskompatibilitet med maskin- och
programvara enligt vad näringsidkaren kän-
ner till eller rimligen kan förväntas känna till.

Vad som föreskrivs i denna paragraf til-
lämpas inte på

1) sådana avtal om vardagliga konsum-
tionsnyttigheter som uppfylls omedelbart,

2) avtal som gäller finansiella tjänster eller
finansiella instrument,

3) avtal som gäller köp eller arrende av
fast egendom eller annan rätt till fast egen-
dom,

4) avtal som omfattas av tillämpningsom-
rådet för lagen om bostadsköp (843/1994),

5) sådana avtal om överlåtelse av bostads-
rätt som avses i lagen om bostadsrättsbostä-
der (650/1990),

6) hyresavtal som avses i lagen om hyra av
bostadslägenhet (481/1995),

7) avtal som omfattas av tillämpningsom-
rådet för 10 kap.,

8) avtal som omfattas av tillämpningsom-
rådet för lagen om paketresor (1079/1994),

9) avtal som gäller passagerartransport-
tjänster,

10) avtal som gäller tjänster som omfattas
av tillämpningsområdet för lotterilagen
(1047/2001),

11) avtal som ingås med hjälp av en varu-
automat eller i en automatiserad affärslokal.

10 a §

Tilläggsavgifter

Innan ett avtal ingås ska näringsidkaren
begära konsumentens uttryckliga samtycke
till alla tilläggsavgifter som inte ingår i det
angivna priset för konsumtionsnyttigheten.
Som ett uttryckligt samtycke betraktas inte
det att konsumenten inte har avvisat det av
näringsidkaren tillämpade standardvalet för
godkännande av tilläggsavgift.

En konsument som inte har gett sitt ut-
tryckliga samtycke till en tilläggsavgift är
inte skyldig att betala den.

14 §

Kostnader för telefonkommunikation

Vid telefonkommunikation som gäller ett
avtal om konsumtionsnyttigheter som nä-
ringsidkaren har ingått får näringsidkaren inte
anlita en tjänst för vars användning konsu-
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menten orsakas kostnader som överstiger
taxan i konsumentens anslutningsavtal eller
kostnader som överstiger en kalkylmässig
normaltaxa som motsvarar taxan i anslut-
ningsavtalet.

Den kalkylmässiga normaltaxan är en på
teleföretagens minimiprissättning och mark-
nadsandelar baserad taxa utökad med 20 pro-
cent. Kommunikationsverket ska beräkna och
offentliggöra den kalkylmässiga normaltaxan
årligen. Närmare bestämmelser om sättet att
beräkna normaltaxan och om offentliggöran-
det av den utfärdas genom förordning av
justitieministeriet.

Om näringsidkaren bryter mot bestämmel-
serna i denna paragraf, har konsumenten rätt
att få ersättning av näringsidkaren för de
telefonkostnader som överstigit den högsta
möjliga taxan enligt 1 mom.

Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas
inte på avtal om finansiella tjänster eller fi-
nansiella instrument.

5 kap.

Konsumentköp

1 §

Kapitlets tillämpningsområde

Detta kapitel gäller sådana köp av varor
där säljaren är näringsidkare och köparen
konsument.

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas
också på beställning av en vara som ska
framställas eller tillverkas. Ska köparen till-
handahålla en väsentlig del av det material
som behövs för att framställa eller tillverka
varan, tillämpas dock på beställningen 8 kap.
23—31 § i stället för 23—28 § i detta kapitel.
På en sådan beställning tillämpas dessutom
8 kap. 14 och 32 §.

Bestämmelserna i detta kapitel, med un-
dantag för 2—11 §, tillämpas inte när begag-
nade varor säljs på auktion där köparna har
möjlighet att närvara personligen vid försälj-
ningen.

3 §

Varans avlämnande

Har inte något annat avtalats, ska varan

hållas tillgänglig för avhämtning där säljaren
vid köpet hade sitt affärsställe. Om säljaren
inte hade ett affärsställe som hade samband
med köpet och något annat inte har avtalats,
ska säljaren sända eller transportera varan till
köparen.

Varan är avlämnad när köparen har fått
den i sin besittning.

Ska säljaren installera eller montera varan
hos köparen, anses varan dock vid tillämp-
ning av bestämmelserna om säljarens dröjs-
mål vara avlämnad först när säljaren har upp-
fyllt denna förpliktelse.

Om köparen har anlitat ett av säljaren före-
slaget transportföretag för transporten, anses
varan vid tillämpning av bestämmelserna om
risken för varan vara avlämnad först när
transportföretaget har överlämnat varan i kö-
parens besittning.

4 §

Tiden för avlämnandet

Har det inte avtalats att varan ska avlämnas
vid en bestämd tidpunkt eller efter anfordran
eller utan uppskov, ska den avlämnas utan
ogrundat dröjsmål och senast 30 dagar efter
det att avtalet ingicks.

Får köparen inte kredit eller anstånd med
betalningen, är säljaren inte skyldig att lämna
ut varan förrän köparen betalar köpesumman.

9 §

Hävning

Köparen får häva köpet på grund av sälja-
rens dröjsmål, om köparen har förelagt sälja-
ren en skälig tilläggstid och säljaren inte har
avlämnat varan inom denna tilläggstid.
Medan tilläggstiden löper får köparen häva
köpet endast om säljaren har vägrat leverera
varan inom tilläggstiden.

Köparen får dock häva köpet på grund av
säljarens dröjsmål utan att förelägga någon
tilläggstid, om

1) säljaren har vägrat leverera varan,
2) leverans inom den överenskomna leve-

ranstiden är avgörande med beaktande av de

31211/2013



omständigheter som gällde när avtalet in-
gicks, eller

3) köparen innan avtalet ingås har medde-
lat säljaren att leverans inom en viss tid eller
vid en viss tidpunkt är avgörande.

Efter att avtalet har hävts ska säljaren utan
dröjsmål återbetala vad som köparen redan
betalat i enlighet med avtalet.

6 kap.

Hemförsäljning och distansförsäljning

1 §

Tillämpningsområde

I detta kapitel föreskrivs om hemförsälj-
ning och distansförsäljning av konsumtions-
nyttigheter.

2 §

Begränsningar av tillämpningsområdet

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas
inte på

1) avtal som gäller finansiella tjänster eller
finansiella instrument,

2) avtal som gäller köp eller arrende av
fast egendom eller annan rätt till fast egen-
dom,

3) avtal som omfattas av tillämpningsom-
rådet för lagen om bostadsköp,

4) sådana avtal om överlåtelse av bostads-
rätt som avses i lagen om bostadsrättsbostä-
der,

5) hyresavtal som avses i lagen om hyra av
bostadslägenhet,

6) avtal som omfattas av tillämpningsom-
rådet för 10 kap.,

7) avtal som omfattas av tillämpningsom-
rådet för lagen om paketresor,

8) avtal som gäller tjänster som omfattas
av tillämpningsområdet för lotterilagen,

9) avtal som ingås med hjälp av en varuau-
tomat eller i en automatiserad affärslokal,

10) avtal som ingås genom användning av
en avgiftsbelagd allmän telefon med någon
som bedriver televerksamhet,

11) avtal som gäller enstaka leveranser av
livsmedel eller andra dagligvaror till en kon-

suments bostad eller arbetsplats genom ett
regelbundet fungerande distributionssystem.

3 §

Vissa begränsningar av tillämpningsområdet
vid hemförsäljning

Bestämmelserna om hemförsäljning i detta
kapitel tillämpas inte, om priset på en kon-
sumtionsnyttighet är lägre än 30 euro. Om
försäljningen avser flera nyttigheter vars
sammanlagda pris är minst 30 euro eller om
avtalet gäller fortgående eller upprepade le-
veranser av nyttigheter, ska emellertid be-
stämmelserna i detta kapitel tillämpas.

När en tjänst bjuds ut på en plats dit nä-
ringsidkaren anländer på konsumentens ut-
tryckliga begäran, tillämpas bestämmelserna
om hemförsäljning i detta kapitel inte heller
på

1) avtal om socialservice,
2) avtal om hälsovårdstjänster som yrkes-

utbildade personer inom hälso- och sjukvår-
den tillhandahåller konsumenter i syfte att
bedöma, bibehålla eller återställa deras hälso-
tillstånd.

4 §

Tillämpning av bestämmelserna på vissa
tjänster

På avtal som gäller passagerartransport-
tjänster tillämpas endast 12 § 2 och 3 mom.
samt 25 §.

Om det är fråga om en tjänst som utförs
per telefon vid ett enda tillfälle och avtalet
om tjänsten sluts omedelbart när konsumen-
ten tar kontakt med tjänsteleverantören, til-
lämpas inte 12 § 2—4 mom. och inte heller
13 och 14 §.

5 §

Bestämmelsernas tvingande natur

Ett avtalsvillkor som avviker från bestäm-
melserna i detta kapitel till konsumentens
nackdel är utan verkan, om inte något annat
föreskrivs nedan.
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6 §

Definitioner som anknyter till hemförsäljning

Med hemförsäljningsavtal avses ett avtal
som ingås eller för vilket konsumenten läm-
nar ett anbud någon annanstans än i närings-
idkarens affärslokaler då parterna samtidigt
är närvarande. Med hemförsäljningsavtal av-
ses också ett avtal som ingås

1) i näringsidkarens affärslokaler eller med
hjälp av något medel för distanskommunika-
tion omedelbart efter det att konsumenten
kontaktats personligen på en plats som inte är
näringsidkarens affärslokal, eller

2) under ett introduktionsbesök som nä-
ringsidkaren organiserat i syfte att bjuda ut
eller som leder till att näringsidkaren bjuder
ut konsumtionsnyttigheter till konsumenten.

Med affärslokaler avses
1) ett fast försäljningsställe där näringsid-

karen permanent eller säsongvis bjuder ut
konsumtionsnyttigheter,

2) ett rörligt försäljningsställe där närings-
idkaren vanligtvis eller säsongvis bjuder ut
konsumtionsnyttigheter.

7 §

Definitioner som anknyter till
distansförsäljning

Med distansförsäljningsavtal avses ett av-
tal om konsumtionsnyttigheter som ingås
med stöd av ett organiserat system för försälj-
ning eller tillhandahållande av tjänster på dis-
tans, utan att parterna är samtidigt närvarande
och med utnyttjande av ett eller flera medel
för distanskommunikation.

Med ett medel för distanskommunikation
avses telefon, post, television och datanät
samt andra medel som kan användas för in-
gående av avtal utan att parterna är samtidigt
närvarande.

8 §

Övriga definitioner

I detta kapitel avses med
1) anknytande avtal ett avtal om konsum-

tionsnyttigheter i samband med ett hemför-
säljnings- eller distansförsäljningsavtal, när
konsumtionsnyttigheterna levereras av nä-
ringsidkaren eller en tredje part på grundval
av en överenskommelse eller ett annat ar-
rangemang mellan den tredje parten och nä-
ringsidkaren,

2) lämnande av information i varaktig
form lämnande av information personligen
antingen skriftligt eller elektroniskt så att
mottagaren kan bevara och återge informatio-
nen i oförändrad form,

3) elektronisk leverans av digitalt innehåll
leverans genom nedladdning, direktuppspel-
ning eller på något annat motsvarande sätt av
information som producerats och levererats i
digital form.

9 §

Information som ska lämnas innan ett
avtal ingås

Innan ett hemförsäljnings- eller distansför-
säljningsavtal ingås ska konsumenten ges föl-
jande information:

1) konsumtionsnyttighetens utmärkande
egenskaper i den omfattning som är lämplig
med beaktande av nyttigheten och mediet,

2) näringsidkarens namn,
3) näringsidkarens geografiska adress i

etableringsstaten och, om näringsidkaren är
ombud eller agent för en annan näringsid-
kare, huvudmannens namn och geografiska
adress,

4) näringsidkarens telefonnummer, fax-
nummer och e-postadress, där sådana finns,

5) den geografiska adressen till det av nä-
ringsidkarens verksamhetsställen som konsu-
menten kan vända sig till med reklamationer,
om denna adress inte är densamma som avses
i 3 punkten samt, om näringsidkaren är om-
bud eller agent för en annan näringsidkare,
motsvarande information när det gäller hu-
vudmannen,

6) konsumtionsnyttighetens totalpris inklu-
sive skatter eller, om nyttigheten är av sådan
art att exakt pris rimligen inte kan beräknas i
förväg, grunderna för prissättningen,

7) vid behov leverans- och andra kostnader
som inte ingår i konsumtionsnyttighetens to-
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talpris eller, om dessa kostnader rimligen inte
kan beräknas i förväg, uppgift om att sådana
kostnader kan uppstå,

8) de kostnader som uppstår när ett medel
för distanskommunikation används för att
ingå avtalet, om en högre taxa än normaltaxa
debiteras för detta,

9) villkor för betalning, leverans och annat
fullgörande av avtal och vid behov praxis för
reklamation,

10) vid behov villkor, tidsfrister och förfa-
randen för utövande av ångerrätten,

11) vid behov uppgift om att konsumenten,
om denne frånträder avtalet, är skyldig att
betala kostnaderna för återsändande av varan,
samt vid distansförsäljning också uppgift om
beloppet av kostnaderna för återsändande av
varan, om varorna på grund av sin karaktär
inte kan återsändas på normalt sätt per post,

12) uppgift om att konsumenten, om denne
utövar sin ångerrätt efter att ha gjort en begä-
ran om utförande av en tjänst enligt 15 §
1 mom., är skyldig att betala näringsidkaren
ersättning för de kostnader som avses i 19 § 1
mom.,

13) vid behov uppgift om att ångerrätt
saknas eller uppgift om under vilka omstän-
digheten ångerrätten kan gå förlorad,

14) ett omnämnande av att det finns ett
lagstadgat ansvar för fel i varan,

15) vid behov ett omnämnande av kundas-
sistens, annan produktservice som gäller efter
försäljningen och garanti samt villkoren för
dem,

16) ett omnämnande av uppförandekoder,
om sådana finns, och vid behov uppgift om
hur kopior av dem kan fås,

17) vid behov avtalets löptid eller villkor
för avslutning av avtalet, om avtalet löper
tills vidare eller förnyas automatiskt,

18) vid behov kortaste giltighetstid för
konsumentens skyldigheter enligt avtalet,

19) vid behov uppgift om de ekonomiska
garantier som näringsidkaren fordrar av kon-
sumenten och vilka villkor som tillämpas på
dem,

20) vid behov det digitala innehållets funk-
tion, inklusive det digitala innehållets rele-
vanta driftskompatibilitet med maskin- och
programvara enligt vad näringsidkaren kän-
ner till eller rimligen kan förväntas känna till,

21) uppgift om möjligheten och sätten för

att låta konsumenttvistenämnden eller något
annat motsvarande organ avgöra en tvist.

Vid en auktion som konsumenten kan delta
i även på annat sätt än genom att använda ett
medel för distanskommunikation, får infor-
mationen i 1 mom. 2—5 punkten ersättas
med motsvarande uppgifter om auktionsför-
rättaren.

Om ett hemförsäljnings- eller distansför-
säljningsavtal ger konsumenten ångerrätt, ska
konsumenten utöver den information som av-
ses i 1 mom. 10 punkten få en ångerblankett.
Den information som avses i 1 mom. 10—12
punkten får ges i form av en ångeranvisning.
Bestämmelser om ångerblankettens och ång-
eranvisningens form och innehåll utfärdas
genom förordning av justitieministeriet.

10 §

Vissa andra uppgifter som ska ges
konsumenten

Vid försäljning per telefon ska näringsid-
karen genast i början av samtalet meddela sitt
namn och vid behov upplysa om på vems
vägnar telefonsamtalet görs och det kommer-
siella syftet med samtalet.

E-handelsplatser ska på ett klart sätt, senast
i början av beställningsprocessen, informera
om eventuella begränsningar för leveransen
samt vilka betalningssätt som godtas.

11 §

Förhandsinformation vid hemförsäljning

Vid hemförsäljning ska den information
som avses i 9 § samt ångerblanketten och
ångeranvisningen ges konsumenten på ett
klart och begripligt sätt på papper eller, med
konsumentens samtycke, i annan varaktig
form.

12 §

Förhandsinformation vid distansförsäljning

Vid distansförsäljning ska den information
som avses i 9 § samt ångerblanketten och
ångeranvisningen lämnas till eller göras till-
gänglig för konsumenten klart och begripligt
på ett sätt som är lämpligt för det medel för
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distanskommunikation som används. Om in-
formationen eller blanketten och anvisningen
tillhandahålls i varaktig form, ska den vara
lätt att läsa.

Om konsumenten blir betalningsskyldig
genom ett avtal som ingås elektroniskt, ska
konsumenten informeras om de omständighe-
ter som avses i 9 § 1 mom. 1, 6, 7, 17 och 18
punkten på ett klart sätt och omedelbart innan
konsumenten gör beställningen. Näringsidka-
ren ska också säkerställa att konsumenten
uttryckligen godkänner den betalningsskyl-
dighet som är förenad med beställningen.

Om näringsidkaren inte har iakttagit vad
som i 2 mom. föreskrivs om konsumentens
uttryckliga godkännande är avtalet inte bin-
dande för konsumenten. Vill konsumenten
åberopa att avtalet inte är bindande, ska kon-
sumenten meddela näringsidkaren detta inom
ett år från det att avtalet ingicks. Förfaller
avtalet på grund av att konsumenten har åbe-
ropat att det inte är bindande, ska näringsid-
karen utan dröjsmål och senast 30 dagar efter
att ha mottagit meddelandet betala tillbaka
vad som har betalats samt betala konsumen-
ten ersättning för kostnaderna för att åter-
sända varan.

Om ett avtal ingås med hjälp av ett medel
för distanskommunikation som medger ett
begränsat utrymme eller en begränsad tid för
att visa informationen, ska näringsidkaren, på
det särskilda medlet, innan avtalet ingås
lämna åtminstone den information som avses
i 9 § 1 mom. 1, 2, 6, 7, 10 och 17 punkten.

13 §

Bekräftelse av information

Vid hemförsäljning ska näringsidkaren ge
en kopia av avtalsbekräftelsen eller av det
undertecknade avtalet till konsumenten, på
papper eller, med konsumentens samtycke, i
någon annan varaktig form.

Vid distansförsäljning ska näringsidkaren
ge konsumenten bekräftelse på det ingångna
avtalet inom rimlig tid från det distansförsälj-
ningsavtalet ingicks och senast vid den tid-
punkt då varorna avlämnas eller innan tjäns-
terna börjar utföras. Bekräftelsen ska ges i
varaktig form. Den ska innehålla all informa-

tion som avses i 9 § samt en ångerblankett
och en ångeranvisning, om inte näringsidka-
ren har lämnat informationen och en sådan
blankett och anvisning till konsumenten i
varaktig form redan tidigare.

Om elektronisk leverans av digitalt inne-
håll påbörjas innan ångerfristen har löpt ut,
ska bekräftelsen innehålla också det för-
handssamtycke som avses i 15 § 2 mom. och
det meddelande där konsumenten upplysts
om hur förhandssamtycket inverkar på ånger-
rätten.

14 §

Ångerrätt

Konsumenten har rätt att frånträda ett hem-
försäljnings- eller distansförsäljningsavtal ge-
nom att meddela näringsidkaren detta på ång-
erblanketten eller på något annat entydigt sätt
senast 14 dagar efter det att ett tjänsteavtal
eller ett avtal om elektronisk leverans av
digitalt innehåll ingicks eller, vid köpeavtal,
senast 14 dagar efter det att varan eller det
sista varupartiet togs emot eller, om det är
fråga om regelbunden leverans av varor, se-
nast 14 dagar efter det att det första varupar-
tiet togs emot.

Om näringsidkaren har underlåtit att ge
konsumenten den information som avses i
9 § 1 mom. 10 punkten, upphör ångerfristen
12 månader efter utgången av den frist som
avses i 1 mom. i denna paragraf eller, om
näringsidkaren rättar till bristen under denna
tid, 14 dagar efter den dag då konsumenten
mottog informationen.

Om näringsidkaren erbjuder konsumenten
en möjlighet att meddela om frånträde på
näringsidkarens webbplats, ska näringsidka-
ren utan dröjsmål och i varaktig form med-
dela konsumenten när ett meddelande om
frånträde som lämnats på detta sätt har kom-
mit in.

15 §

Utförande av tjänst före ångerfristens utgång

Andra tjänster än leverans av digitalt inne-
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håll kan börja utföras innan en eventuell ång-
erfrist har löpt ut, om konsumenten har gjort
en uttrycklig begäran om detta. Vid hemför-
säljning ska begäran göras i varaktig form.

Elektronisk leverans av digitalt innehåll får
påbörjas innan en eventuell ångerfrist har
löpt ut, om konsumenten har gett sitt uttryck-
liga förhandssamtycke till detta.

16 §

Begränsning av ångerrätten

Avtalas inte något annat, har konsumenten
inte den ångerrätt som anges i 14 §, om

1) tjänsten har utförts i sin helhet eller
elektronisk leverans av digitalt innehåll har
påbörjats innan ångerfristen har löpt ut efter
en sådan begäran eller ett sådant samtycke
från konsumenten som avses i 15 §, och
förutsatt att konsumenten har informerats om
att ångerrätt saknas i ett sådant fall,

2) priset på en konsumtionsnyttighet beror
på sådana fluktuationer på finansmarknaden
som näringsidkaren inte kan påverka och som
kan uppstå under ångerfristen,

3) avtalet gäller en vara som tillverkas eller
ändras enligt konsumentens krav eller som
ges en tydlig personlig prägel,

4) avtalet gäller en vara som snabbt kan
försämras eller föråldras eller som på grund
av sin karaktär efter leverans blandas med
andra föremål så att man inte kan skilja dem
åt,

5) förseglade varor som av hälsoskäl eller
hygieniska skäl inte kan återsändas har öpp-
nats,

6) avtalet gäller alkoholhaltiga drycker till
ett pris som avtalades vid den tidpunkt när
avtalet ingicks, som kan levereras tidigast om
30 dagar och vars faktiska värde beror på
sådana fluktuationer på marknaden som nä-
ringsidkaren inte kan påverka,

7) avtalet gäller brådskande reparations-
eller underhållsåtgärder på en plats dit nä-
ringsidkaren anländer på konsumentens ut-
tryckliga begäran,

8) förseglade ljud- eller bildupptagningar
eller datorprogram har öppnats,

9) avtalet gäller tillhandahållande av en-
staka nummer av tidningar eller tidskrifter,

10) avtalet har ingåtts vid en auktion som

konsumenten kan delta i även på något annat
sätt än genom att använda ett medel för dis-
tanskommunikation,

11) avtalet gäller tillhandahållande av logi
för andra ändamål än permanent boende eller
tillhandahållande av varutransport, tjänster
som avser biluthyrning, serveringsverksam-
het eller fritidsverksamhet och det anges i
avtalet att tjänsterna ska tillhandahållas en
bestämd dag eller under en bestämd tidspe-
riod.

17 §

Återställande av prestationer

En konsument som frånträder ett hemför-
säljnings- eller distansförsäljningsavtal ska
utan dröjsmål och senast 14 dagar från det att
meddelandet om frånträde lämnades åter-
sända den vara han eller hon har tagit emot,
om inte näringsidkaren har förbundit sig att
avhämta varan själv. Konsumenten ska stå
för de direkta kostnaderna för återsändandet
av varan, om inte näringsidkaren har förbun-
dit sig att stå för dem. I 24 § 1 mom. före-
skrivs om konsumentens rätt att inte betala de
kostnader som avses ovan i sådana fall där
näringsidkaren har underlåtit att informera
konsumenten om betalningsskyldigheten.

Har vid hemförsäljning en vara levererats
till konsumentens bostad när avtalet ingicks,
ska näringsidkaren dock på egen bekostnad
avhämta varan, om den på grund av sin ka-
raktär inte kan återsändas på normalt sätt per
post.

Näringsidkaren ska, utan dröjsmål och se-
nast 14 dagar efter det att denne mottagit
meddelandet om frånträde, återbetala alla
prestationer från konsumenten, med undantag
för extra kostnader som beror på att konsu-
menten valt något annat leveranssätt än den
fördelaktigaste standardleverans som närings-
idkaren erbjuder. Näringsidkaren har dock
rätt att hålla inne med återbetalningen tills
denne har fått tillbaka varan eller tills konsu-
menten har visat att han eller hon har återsänt
varan, om inte näringsidkaren är skyldig att
avhämta varan själv.

Näringsidkaren ska återbetala prestatio-
nerna till konsumenten med samma betal-
ningssätt som konsumenten använt vid den
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ursprungliga transaktionen, om inte konsu-
menten uttryckligen har samtyckt till något
annat arrangemang. Återbetalningen av pre-
stationerna får inte medföra kostnader för
konsumenten.

18 §

Ansvar för mottagna varor

En konsument som har tagit emot en vara
ska hålla varan i väsentligen oförändrat och
oförminskat skick till dess att han eller hon
har beslutat behålla varan.

En konsument som frånträder avtalet efter
det att han eller hon har tagit varan i bruk ska
stå för varans värdeminskning. Varan anses
inte ha tagits i bruk, om konsumenten har
hanterat den uteslutande på ett sätt som be-
hövs för att fastställa varans art, egenskaper
och funktion.

Konsumenten är inte ansvarig för en vär-
deminskning, om näringsidkaren har underlå-
tit att ge konsumenten den information om
ångerrätt som avses i 9 § 1 mom. 10 punkten.

19 §

Ersättning för tjänster som utförts innan ett
avtal frånträds

Om andra tjänster än leverans av digitalt
innehåll har börjat utföras innan ångerfristen
har löpt ut, ska konsumenten om avtalet från-
träds betala näringsidkaren en skälig ersätt-
ning för den prestation som för att fullgöra
avtalet har utförts innan meddelandet om
frånträde lämnades.

Konsumenten är dock inte betalningsskyl-
dig för en tjänst som utförts helt eller delvis
under ångerfristen, om näringsidkaren har
underlåtit att ge konsumenten den informa-
tion som avses i 9 § 1 mom. 10 eller 12 punk-
ten eller om näringsidkaren har börjat full-
göra avtalet under ångerfristen utan en i 15 §
1 mom. avsedd uttrycklig begäran från kon-
sumenten.

20 §

Förvaring och återställande av vara i vissa
fall

Om näringsidkaren vid hemförsäljning är

skyldig att avhämta varan hos konsumenten,
ska konsumenten om avtalet frånträds hålla
den mottagna varan tillgänglig för näringsid-
karen på den plats till vilken näringsidkaren
levererat den eller där näringsidkaren utan
olägenhet kan avhämta den. Konsumenten
ska informera näringsidkaren om vilken plats
varan kan avhämtas på.

Konsumentens ansvar för varans förvaring
för näringsidkarens räkning upphör två må-
nader efter det att varan togs emot. Om nä-
ringsidkaren inte avhämtar varan inom
nämnda tid får konsumenten varan utan ved-
erlag, om inte detta är uppenbart oskäligt för
näringsidkaren.

21 §

Återgång av kredit- eller försäkringsavtal

Om konsumenten frånträder ett hemför-
säljnings- eller distansförsäljningsavtal, åter-
går ett anknytande kredit- eller försäkringsav-
tal utan några åtgärder.

Om ett anknytande kredit- eller försäk-
ringsavtal återgår, ska kredit- eller försäk-
ringsgivaren utan dröjsmål och senast 30 da-
gar efter att ha blivit informerad om avtalets
återgång betala tillbaka vad konsumenten be-
talat. Bestämmelser om försäkringsgivarens
rätt att kräva premie för det försäkringsskydd
som försäkringstagaren fått före en accesso-
risk försäkrings återgång finns i 45 § i lagen
om försäkringsavtal (543/1994).

22 §

Återgång av något annat anknytande avtal

Om konsumenten frånträder ett hemför-
säljnings- eller distansförsäljningsavtal, åter-
går ett annat anknytande avtal än ett sådant
som avses i 21 § utan några åtgärder. Åter-
gången får inte föranleda andra kostnader för
konsumenten än de kostnader som eventuellt
föranleds på grundval av 17—19 §.

23 §

Dröjsmålsränta

Bestämmelser om konsumentens rätt till
dröjsmålsränta när en näringsidkare eller kre-
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dit- eller försäkringsgivare är skyldig att be-
tala tillbaka vad konsumenten betalat i pris
eller som någon annan betalning men inte
fullgör sin skyldighet inom den tid som före-
skrivs i 12, 17 eller 21 §, finns i räntelagen.

24 §

Påföljderna vid brott mot vissa bestämmelser
i kapitlet

Om näringsidkaren inte har gett konsu-
menten den information om tilläggskostnader
eller andra kostnader som avses i 9 § 1 mom.
6, 7 eller 11 punkten innan avtalet ingicks, är
konsumenten inte skyldig att betala kostna-
derna.

Om det är fråga om ett avtal som gäller
elektronisk leverans av digitalt innehåll, är
konsumenten inte skyldig att betala för en
helt eller delvis utförd tjänst, om

1) leveransen av det digitala innehållet har
påbörjats under ångerfristen utan konsumen-
tens uttryckliga förhandssamtycke enligt 15 §
2 mom.,

2) konsumenten inte har upplysts om att
ångerrätten går förlorad i och med att konsu-
menten ger sitt samtycke, eller

3) näringsidkaren har underlåtit att ge kon-
sumenten den bekräftelse som avses i 13 §.

25 §

Påföljderna vid brott mot bestämmelserna i
kapitlet

Utöver vad som i detta kapitel föreskrivs
om påföljder, får en näringsidkare som bryter
mot bestämmelserna i detta kapitel, om det
med hänsyn till konsumentskyddet är behöv-
ligt, förbjudas att fortsätta med ett sådant
förfarande eller att upprepa det eller ett där-
med jämförbart förfarande. Bestämmelser om
meddelande av förbud och förenande av för-
bud med vite finns i 2 och 3 kap.

6 a kap.

Distansförsäljning av finansiella tjänster
och finansiella instrument

13 §

Återgång av anknytande avtal

Har ett avtal om distansförsäljning av en
finansiell tjänst samband med ett annat dis-
tansavtal, återgår det anknytande distansavta-
let utan särskilda åtgärder när konsumenten
frånträder huvudavtalet, om det är samma
näringsidkare som också tillhandahåller den
anknytande tjänsten. Det anknytande avtalet
återgår också, om tredje man tillhandahåller
den anknytande tjänsten på grundval av ett
avtal som tredje man ingått eller något annat
arrangemang som denne vidtagit med den
näringsidkare som ingått huvudavtalet.

7 kap.

Konsumentkrediter

22 §

Särskilda bestämmelser som gäller distans-
försäljning

— — — — — — — — — — — — —

12 kap.

Särskilda stadganden

1 c §

Rätten att åberopa vissa meddelanden och
dokument

Om ett sådant meddelande om fel som
avses i denna lag eller ett meddelande om
hävning eller frånträde av ett avtal har sänts
till mottagaren på ett ändamålsenligt sätt, får
avsändaren åberopa meddelandet fastän det
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försenas, förvanskas eller inte kommer fram.
Kan någon annan utredning inte lämnas

om den tidpunkt vid vilken ett meddelande
har kommit fram, anses ett meddelande som
sänts per post ha kommit fram till mottagaren
den sjunde dagen efter avsändandet och ett
elektroniskt meddelande ha kommit fram den
dag som det avsändes.

Vad som i 1 och 2 mom. föreskrivs om
meddelanden, gäller även bekräftelser, av-
talsvillkor och andra dokument som närings-

idkaren har sänt till konsumenten i enlighet
med denna lag.

Denna lag träder i kraft den 13 juni 2014.
På avtal som har ingåtts före ikraftträdan-

det av denna lag tillämpas de bestämmelser
som gällde vid ikraftträdandet.

På avtal som har ingåtts före ikraftträdan-
det av denna lag ska dock 2 kap. 14 § tilläm-
pas.

Helsingfors den 30 december 2013

Republikens President

SAULI NIINISTÖ

Justitieminister Anna-Maja Henriksson
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