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VOLVO GOLD CONTRACT
 underhållsavtal, Gold Contract)

Volvo Lastvagnar AB, organisationsnummer,  nedan kallad  och
AD INFINITUM RECYCLING AB, organisationsnummer 5567600159, nedan kallad "Kunden" med address

 1281 50112 BORAS

ingår i samförstånd det här reparations & underhållsavtalet ("Gold Contract") för Fordonet.

A. Avtalats
VLAB skall tillse att de  som anges i punkt J och K nedan ('Tjänster") tiflhandahälls för
Fordonet av  Volvoåterförsäljare, i enlighet med villkoren och bestämmelserna i det här
avtalet och under förutsättning att Kunden har fullgjort betalningen av det gällande priset och andra
betalningsskyldigheter enligt detta avtal.

För den service och reparation som omfattas av detta Avtal skall användas enbart Volvo Originaldelar
levererade av VLAB eller sådana andra delar, till exempel begagnade eller rekonditionerade, som VLAB
bedömer vara rimligen lämpliga i varje enskilt fall med hänsyn till Fordonets ålder, kilometerställning eller
användningsområde

Det här avtalet träder i kraft på startdatumet och gäller till och med  VLAB kan säga
upp det här avtalet enligt punkt  i de Allmänna Villkoren.
Kunden kan när som helst säga upp avtalet genom att meddela VLAB skriftligen minst 4 veckor i förväg.

C.
Fabrikat
Motortyp
Chassinummer
Registreringsnummer
Leveransdatum
Antal Km, avtalsstart
Start kraftuttagstimmar
Ny/Begagnad ålder (mån)
Växellåda
Bakaxel

Axeltyp

Borås Bil Lastvagnar AB
Box 11110

 BORAS

Volvo FE (3) 6x2 Jämnlastvagn
D8K320 Euro VI

YBS063

0
0

AL306

RSS1344C (SC2)

Hydraulstyrd

D. Kontraktsvillkor
Startdatum
Avtalslängd i månader

Årlig körsträcka (kilometer)
Antal
Max avtalade km.
Max antal km

2016-apr-27
60
2021-apr-26
30000
500
150000
150000

 Serviceintervall

En gång var  km, dock minst en gång var sjätte månad

Fullservice
Växellåda, olja och filter, ersätt. Smörjställe
Slutväxel, byt olja. Smörjställe
Motor, olja och filter, ersätt. Smörjställe

G. Pris för tjänsterna (exklusive moms)
Pris för avtalade tjänster är
Pris

5
5
1
10

: 1,889
4 723
1,889 SEK/Km
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 av avtalet kommer att överlåtas till VFS Nordic AB
VFS Nordic AB agerar enligt detta reparations- och underhållsavtal som kommissionär för Volvo
AB. Fakturor enligt detta avtal kommer därför att utställas av VFS Nordic AB i eget namn. Kunden är skyldig att
erlägga betalning för tjänsterna enligt detta avtal till VFS Nordic AB.

 Index
Samtliga ovan angivna priser  baserat på utvecklingen i Sveriges  index

Priset skall omräknas 1 gång per kalenderår enligt ändring i index i förhållande  bastalen.

 Villkor för användning
Priset för tjänsterna bygger på
Område
Användningsområde
Topografi
Vägförhållanden
Typ av transportföretag
Typ av transport
Förare

Totalvikt i typiskt användande

J. Standardtjänster
Följande reparations- & underhållstjänster ingår:

a. Utförande av service och kontroller som föreskrivs av tillverkaren i lastbilsservicehandboken som
gäller för fordonet.

b. Reparationer på chassi som en följd av normalt slitage vid normal och aktsam användning
c. Reparationer och byten av Volvo originalbatterier
d. Vägassistans inom Sverige via Volvos jourtjänst Volvo Action Service
e. Volvo Tillgänglighetsförsäkring
f. Volvo Bärgningsassistans

 digital

Online uppkoppling Nya Guld
 Alcolås

334XX Kalibrering Alcolås FL/FE

 Speciella villkor
Vinstdelning Volvo Guldavtal

 detta Volvo Guldkontrakt har avtalats om vinstdelning mellan Kund och Volvo Lastvagnar AB.
Vinstdelning sker på kontraktets slutresultat (kundens inbetalningar till kontraktet - totalt utbetalda
kostnader för utförd service, reparationer och tillval), med en  om 50 % Kund och 50 % Volvo
Lastvagnar. Avslutas kontraktet i förtid av någon anledning under kontraktets löptid t.ex. att fordonet
säljs, avslutas och vinstdelas kontraktet enligt ovan. Slutavräkning av kontraktet görs tidigast 2 månader
efter kontraktets slutdatum, därefter krediteras kund sin del av resultatet.

Sverige
: Distribution Regional
:  plan
: Jämn
: Producentåkare

 (Komprimator)
: Ej fast förare
:26.0
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M. Allmänna villkor
Bifogade Allmänna villkor för Volvo Gold Contract, version VGC/EU/V005, fAllmänna Villkoren") gäller för 
det här avtalet och betraktas som en integrerad del av det. Kunden förklarar härmed att han har fätt en
kopia av de Allmänna Villkoren, känner till dem och godkänner dem.
Om villkoren och bestämmelserna ovan i det här avtalet strider mot de Allmänna villkoren har de ovan
angivna bestämmelserna företräde.

Upprättat i två exemplar och godkänt enligt

Datum: Datum

Ort: Göteborg

Volvo Lastvagnar AB AD INFINITUM RECYCLING AB

 Namnförtydligande:

Återförsäljaren som undertecknar nedan bekräftar för VLAB att det här avtalet lyder under det gällande
ramavtalet för service & reparationstjänster mellan VLAB & återförsäljaren

Borås Bil Lastvagnar AB
Jonas Asp


