
3787 Köp- o�h avtalsrätt den 16_.4 
Enkvist 

I. Redogör för påf<iljdervid dröjsmål med betalningen enligt köplagen. (20 p)

2. Redogör för jämkning av avtal (RättshandL 36 §) (20 p)

3. Yrkesmusi.ker Alfons P beställer den 15 april 2015 en ny trumpet av trumpettillverkaren
Buller & Bang Ab. Det upprättas ett köpeavtal över köpet. Enligt avtalet skall trumpeten
levereras den 2 maj 2015. På grund av materialbrist så fördröjs avlämnandet av trumpeten till
.den 15 maj.. Som ett resultat av dröjsmålet har Alfons varit tvungen att avboka två slutsålda

/ 

spelningar; den 10 och 11 maj. Alfons kräver nu att säljaren skall ersätta förlusterna för de
avbokade spelningarna. Säljaren motsätter sig detta med motiveringen att köparen inte hade
nämnt någonting om ko=ande spelningar i samband med ingåendet av köpet. Dessutom
betonar säljaren att materialbrist är någonting som inte säljaren kan ansvara för.

Alfons invänder också mot det enligt honom skyhöga priset av 2000 euro för trumpeten. Säljaren 
går dock inte med på Alfons invändningar och betonar att det inte under köpeförhandlingarna 
hade överenskommits någonting om pris. Priset på metaller har dessutom enligt säljaren skjutit 
snabbt i höjden de två senaste yeckon;gi, och enligt säljaren är detta någonting som köparen bär 
risken för. Därför bör köparen enligt säljaren betala det pris som säljaren nu kräver. 

Du blir inkallad som köprättslig. expert för att avgöra ovan nämnda tvist. Ge en utförlig 
redogörelse för hur tvisten ska lösas. (20 p) 

4. Fredde och Pelle har varit nära vänner i många års tid. En dag ringer Fredde till Pelle och
frågar om Pelle vill köpa Freddes gamla bil, eftersom han vet att Pelle ska köpa en bil. Pelle är
tyst en stund och frågar sedan om han kan vänta med svaret tills i morgon. Fredde är litet
stressad eftersom han samtidigt äter lunch, och svarar "Att du alltid ska ha så svårt för att fattll� 
�'. Strax därefter blir det problem i telefonnätet och samtalet bryts. Fredde glö=er snabbt
bort samtalet när han möter Ulla-Britt i restaurangen. Ulla-Britt är i stort behov av en bil och
tackar ja till samma erbjudande som Fredde hade gett åt Pelle några minuter tidigare. En ti=e
senare ringer Pelle upp· Fredde och meddelar att han önskar köpa Freddes bil. Fredde meddelar
då att den redan är såld åt IB!a-Britt.

Pelle kontaktar dig, eftersom han känner till att du har läst juridik vid Hanken. Han vill att du ger 
en utförlig ko=entar kring det inträffade, samt ett svar på om han har några möjligheter att bli 
ägare till bilen. (20 p) 
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5. Soflkungen AB i Vasa har enligt avtal med fciretaget Lagom AB i Sibbo overenskommit om
fcirsaljning och leverans av 10 stycken vita la ffor. Soffoma ska transporteras med ett
fiistaende transportfciretag fran Vasa till Sibbo inom maj manad 2015. Strax innan ankomsten till
Sibbo den 25 maj uppkommer ett kraftigt regnvader, vilket innebar fciljande resultat: fem ay
soffoma f'ar svara vattenskador, tre av soffoma f'ar aningen avvikande farg;nyans och blir litet
�are till f:irgen, samt tva av soffoma far nAgra sma flackar pa armstoden. Lagom AB

kontaktar sfilJaren den 28 maj och kriiver nya soffor samt skadestand. Soflkungen AB motsatter
sig kraven med argumentet att risken fcir skadoma har overgatt pa koparen, nar soffoma lamnade
saljarens fcirsii!Jmngslokal:-oessutom betonar saljaren att fciretaget inte har nagra nya soffor i
lager och det skulle innebara en fcirlust pa minst 10 000 euro att tillverka nya. Na.got skadestand
kan det enligt saljaren inte heller bli tal om, eftersom skadoma som uppkom lag utanfcir saljarens
kontroll.

Du blir inkallad som juridisk sakkunnig fcir att avgora tvisten. Ge ditt utfcirliga svar pa tvisten. 
(20p) 


