Inbjudan kurs i avtalsjuridik
med fokus på
AA VVS 09

Stockholm 13 november
World Trade Center
Göteborg 15 november
Scandic No 25

VVS-Fabrikanterna i samarbete med Landahl Advokatbyrå erbjuder
medlemsföretagen två nya kurstillfällen i avtalsjuridik med fokus på
AA VVS 09
Kursen riktar sig i första hand till personer utan formell juristutbildning och
syftar till att ge deltagarna en grundläggande inblick i och förståelse för hur
köplagen och förekommande standardavtal fungerar och samverkar vid
leverans av varor. Kursen behandlar i första hand standardavtalet AA VVS 09.
Kursen berör även de mer praktiska frågeställningar som uppkommer vid reklamationer och
garantiansvar, avbeställningar, försenade leveranser och fel i varor m.m.
Varmt välkommen till en kursdag som kommer att stärka dig och företaget när det dags att
förhandla fram nya avtal med era kunder.

Stockholm Kl. 08:30 – 16:00
Göteborg Kl. 08:30 – 16:00

World Trade Center Klarabergsviadukten 70
Scandic No 25
Burgrevegatan 25

Kursledare: Peter Degerfeldt, advokat Landahl Advokatbyrå
Eric Grimlund, advokat Landahl Advokatbyrå
Anmäl dig på: www.vvsfabrikanterna.se
Pris: 2500 kr /person inkl. fika och lunch.
Obs! Begränsat antal platser.
Vid frågor eller avanmälan kontakta VVS-Fabrikanterna på info@vvsfabrikanterna.se
Avanmälan senast 5 arbetsdagar innan kursstart.
Vid sen avanmälan eller vid no-show debiteras fullt pris.

Program – Avtalsjuridik med fokus på AA VVS 09

08.30

Samling med morgonfika

08.45

Inledning med överblick över byggbranschens avtalssystem och standardavtal.
Avtals- och köprättens grundelement.
• Hur uppkommer avtalsbundenhet; anbud, accept m.m.
• Köplagen är dispositiv
• Köprätt; avlämnande av varan, riskövergången med ansvar, fel i varan, dröjsmål med
leverans samt reklamationer och skadestånd.

11.00

Standardavtalsrätt; AA VVS 09, ABM 07 och övriga standardvillkor
• Grundläggande skillnader mot köprätten; garantitider m.m.
• Varans beskaffenhet och fel i varan
• Reklamationer

11.30

Lunch

12.30

Fortsättning standardavtalsrätt; AA VVS 09, ABM 07 och övriga standardvillkor
(eftermiddagsfika 14.30-14.45)
• Garantiansvar
• Ansvar efter garantitid
• Försenad leverans
• Handfasta råd och diskussion

16.00

Kursen avslutas

VVS-Fabrikanternas råd

VVS- och VA-industrins branschorganisation

