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1. Konsumentavtal i den mening som enligt 
villkoren i följande punkt skall vara 
underkastade lagen i den medlemsstat där 
konsumenten har sin vanliga vistelseort.

1. Avtal som ingås mellan en fysisk person,
för ändamål som kan anses ligga utanför 
dennes yrkesverksamhet, (”konsumenten”) 
och en annan person som agerar som ett 
led i sin näringsverksamhet
(”näringsidkaren”) skall vara underkastade
lagen i den medlemsstat där konsumenten 
har sin vanliga vistelseort.

2. Punkt 1 är tillämplig på avtal som sluts av 
en fysisk person (konsumenten), som har 
sin vanliga vistelseort i en medlemsstat, för 
ändamål som kan anses ligga utanför hans 
eller hennes affärsverksamhet eller 
yrkesverksamhet, med en annan person 
(näringsidkaren) som agerar som ett led i 
sin näringsverksamhet.

2. Punkt 1 är tillämplig om följande 
omständigheter råder vid tidpunkten för 
avtalets ingående:

Punkt 1 gäller på villkor att avtalet har 
slutits med en person som bedriver 
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affärsverksamhet eller yrkesverksamhet i 
den medlemsstat där konsumenten har sin 
vanliga vistelseort eller som, på något sätt, 
riktar sådan verksamhet till den 
medlemsstaten eller flera stater, däribland 
den medlemsstaten, och avtalet faller inom 
ramen för sådan verksamhet, om inte 
näringsidkaren inte kände till 
konsumentens vanliga vistelseort och 
denna ovetskap inte kan tillskrivas 
oaktsamhet från näringsidkarens sida.

(a) Näringsidkaren bedriver sin verksamhet 
i den medlemsstat där konsumenten har sin 
vanliga vistelseort.
(b) Näringsidkaren riktar sådan 
verksamhet till den medlemsstaten eller 
flera stater, däribland den medlemsstaten, 
och 
avtalet faller inom ramen för sådan 
verksamhet.
2a. Lagval i enlighet med artikel 3 får inte 
hindra att den lag som avses i punkt 1 skall 
gälla.
2b. Den lag som är tillämplig på avtal som 
ingås mellan en konsument och en 
näringsidkare skall fastställas på grundval 
av artiklarna 3 och 4 om de omständigheter 
som avses i punkt 2 a och 2 b inte råder 
eller om näringsidkaren, vid tidpunkten för 
avtalets ingående, inte kände till 
konsumentens vanliga vistelseort och 
denna ovetskap inte kan tillskrivas 
oaktsamhet från näringsidkarens sida.

3. Punkt 1 skall inte tillämpas på följande 
avtal:

3. Punkt 1 skall inte tillämpas på följande 
avtal:

(a) Avtal om utförande av tjänster, om 
tjänsterna skall utföras uteslutande i ett annat 
land än det där konsumenten har sin vanliga 
vistelseort.

(a) Avtal om utförande av tjänster, om 
tjänsterna skall utföras uteslutande i ett annat 
land än det där konsumenten har sin vanliga 
vistelseort.

(b) Transportavtal, bortsett från avtal som 
avser en paketresa i den mening som avses i 
direktiv 90/314/EEG av den 13 juni 1990.

(b) Transportavtal, bortsett från avtal som 
avser en paketresa i den mening som avses i 
direktiv 90/314/EEG av den 13 juni 1990.

(c) Avtal som avser sakrätt i fast egendom 
eller nyttjanderätt till fast egendom, bortsett 

(c) Avtal som avser sakrätt i fast egendom 
eller nyttjanderätt till fast egendom, bortsett 
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från avtal som avser nyttjanderätt på 
tidsdelningsbasis i den mening som avses i 
direktiv 94/47/EG av den 26 oktober 1994.

från avtal som avser nyttjanderätt på 
tidsdelningsbasis i den mening som avses i 
direktiv 94/47/EG av den 26 oktober 1994.

(d) Avtal som ingås på en finansmarknad 
och avtal om köp genom teckning av aktier, 
obligationer eller andra nyligen emitterade 
värdepapper.
(e) Avtal om tillhandahållande av
investeringstjänster eller sådana finansiella
instrument som avses i 
direktiv 2004/39/EG.

Or. fr


