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Överenskommelse om allmänna leveransbestämmelser
för vit- och kemtvätt
1

§ Konsumentverket och Sveriges Tvätteriförbund har träffat en

överenskommelse om ny lydelse av allmänna villkor för vit- och
kemtvätt enligt bilaga. Villkoren ersätter den tidigare
överenskommelsen med Sveriges Tvätteriförbund från 2002
angående allmänna leveransbestämmelser för vit- och kemtvätt.
Överenskommelsen gäller från och med den 1 april 2013 och tills
vidare.
2 §

3 § Sveriges Tvätteriförbund åtar sig att informera sina
medlemsföretag om överenskommelsen och dess innebörd samt att
verka för att medlemsföretagen tillämpar villkoren.
Protokolletjämte bilaga upprättas i två exemplar, varvid parterna får
varsitt.
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ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER

för vit- och kemtvätt antagna av Sveriges Tvätteriförbund efter överläggningar med
Konsumentverket.

Vid inlämning av vittvätt bör kunden upprätta en tvättnota som bifogas tvättgodset.
Tvättföretaget bör medverka till att sådan tvättnota upprättas.

1.

Tvättgodset kontrollräknas av tvättföretagets personal vid mottagandet. Skulle
kontrollräkningen visa avvikelse mot tvättnotan ska kunden underrättas. Även i de fall
kunden inte har lämnat någon tvättnota ska tvätten kontrollräknas av tvättföretaget.
Vid inlämning av gods till kemtvätt ska plaggens antal och sort anges på det
inlämningskvitto som överlämnas till kunden. Vid kilokem anges istället vikt och antal
plagg på inlämningskvittot.
När kunden hämtar ut färdigt tvättgods ska inlämningskvittot uppvisas. Av
inlämningskvittot bör framgå att det är en värdehandling som behöver uppvisas för att
tvätten ska kunna hämtas ut.

Vid mottagande av tvätt ska tvättföretaget fråga kunden om vilka åtgärder som kunden
vill få utförda, t. ex. tvätt, mangling, fläckbehandling eller pressning.

2.

Om kunden inte har lämnat instruktioner om önskade åtgärder ska tvätten åtgärdas
enligt tvättinstruktion i plagget eller, om sådan inte finns, på lämpligt sätt.

3.

Tvättföretaget förbinder sig att utföra ett fackmässigt arbete.
Tvättföretaget ansvarar för sådana skador på tvättgodset som har uppkommit under
den tid som godset har varit inlämnat till företaget.
Om kunden kan visa att det inlämnade tvättgodset utgör en del av ett plagg,
exempelvis en kostym eller en dräkt, är företaget skyldigt att ersätta hela plagget.
Om företaget kan visa att uppkommen skada inte beror på försummelse från företagets
sida frias företaget från ansvar.

4.

Om tvättföretaget ser en risk att ett plagg kan komma att skadas vid behandlingen, ska
företaget avråda. Om kunden trots avrådandet begär att plagget ska tvättas, kan
företaget åta sig att göra det. Åtagandet ska i sådana fall utföras med en skriftlig
reservation för de skador som kan uppkomma på tvättgodset.

s.

Leverans ska fullgöras inom utlovad tid. Om kunden orsakas skada på grund av
tvättföretagets dröjsmål har kunden rätt till ersättning.
Kundens rätt till ersättning gäller dock inte om:
•

tvättföretaget kan visa att dröjsmålet beror på ett hinder utanför företagets kontroll,
och
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•
•
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företaget inte borde ha kunnat förutse hindret när löftet om leveranstidpunkt gavs,
och
tvättföretaget inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit hindrets följder.

6.

Leverans sker mot kontant betalning om inte annat har överenskommits.

7·

Anmärkningar påtvättjänstens utförande ska göras till tvättföretaget inom skälig tid
från det att kunden märkt eller bort märka felet. En anmärkning som görs inom två
månader efter det att kunden har upptäckt felet ska alltid anses ha skett i rätt tid.
Reklamation får dock inte ske senare än tre år efter det att arbetet utfördes.
Kunden bör snarast efter att ha hämtat ut sin tvätt undersöka tvätten. Tvättföretaget
ska, på lämpligt sätt muntligen eller skriftligen, uppmärksamma kunden på detta.
Det åligger tvätteriet att informera kunden om skada som har uppstått på plagget hos
tvätteriet.
Om det vid reldamation visar sig att det inte är fel på tjänsten har företaget rätt till
ersättning för de undersökningskostnader som har orsakats av reldamationen.
Företaget ska upplysa kunden om detta i förväg.

8.

Inlämnad tvätt som inte har avhämtats sedan arbetet har avslutats får säljas tidigast
tre månader efter det att kunden har uppmanats att hämta tvätten. Med uppmaning
menas att kunden på lämpligt sätt underrättas om att tvätten är Idar för avhämtning.
Tvätten får säljas utan sådan uppmaning om tvätten uppenbarligen är mindre värd än
ett hundradels prisbasbelopp och det har gått minst ett år sedan arbetet slutfördes.
Försäljningen ska göras med omsorg och med tanke på kundens intressen.
Om förutsättningarna för försäljning är uppfyllda men tvättgodset uppenbarligen
saknar försäljningsvärde, får det kastas i stället för att säljas.

g.

Eventuella tvister rörande utförda tvättjänster bör, om parterna inte kan nå
uppgörelse, i första hand hänskjutas till avgörande av Allmänna
reklamationsnämnden.
Tvättföretag anslutet till Sveriges Tvätteriförbund har enligt detta förbunds stadgar
åtagit sig att följa reldamationsnämndens utslag. Om så inte sker kan kunden vända
sig till Sveriges Tvätteriförbunds kansli, Köpmangatan 23-25, 702 23 Örebro, tel. 01919 57 44, alternativt www.tvatteriforbundet.se. Förbundet övertar i sådana fall
tvättföretagets skyldigheter mot kunden.

