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nyheter

Brandsläckare säljs
för tio gånger priset
Organisation varnar för oseriösa försäljare.
10 800 kronor för
en brandskyddsutrustning som skulle
kosta 1 000 kronor.
Nu varnar brandskyddsföreningen
för oseriösa försäljare.
– De hänvisar till
en myndighet som
inte ens existerar,
säger Åke Persson.

TR

Oseriösa försäljare knackar
dörr i Stockholm för att
kränga brandpaket till mer
än tio gånger priset.
– De går runt som dörrförsäljare och erbjuder brandskyddsutrustning för 300
kronor i månaden i tre år,
säger Åker Persson, expert
på brandskyddsföreningen.
Enligt honom är det samma paket, brandsläckare,

brandﬁlt och brandvarnare,
som säljs via försäkringsbolagen och i handeln.
– De kallar sig för Brandskyddsassistans, men när
jag har sökt efter företaget
så ﬁnns det inte. Det är heller inte registrerat varken
hos Brandredskapsföretagen eller hos Svensk brandoch säkerhetscertiﬁering.
Enligt Åke Persson hänvisar dessutom försäljarna till
en myndighet som inte existerar, Brandskyddsverket.
– Det här är väl lycksökare
som köpt några billiga grejer
och som tänker ta bra betalt
för det. Det är väl inte olagligt i sig att göra dumma affärer, det som möjligen kan
vara olagligt är att man hänvisar till ett företag som inte
ﬁnns. Man kan ju inte göra
återköp då.
Enligt Claes Löfström,
konsumentvägledare
vid
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, är oseriösa försäljare ett vanligt fenomen.

man kan ju ifrågasätta hur
seriöst det är.
Om en försäljare kommer
hem till köparens bostad så
har man i huvudsak ångerrätt på varan, däremot om
man köper någonting på
torget så försvinner rätten
att ångra sig.
– Det är viktigt att komma
ihåg klyschan ”om det låter
för bra för att vara sant så är
det inte sant”, säger Claes
Löfström.
Att köpa brandsläckare av en
dörrförsäljare kan bli en dyr
ARKIVBILD
affär.
– Efter brutala inbrott eller större bränder brukar
det dyka upp oseriösa försäljare för att sälja brandskyddsutrustning eller larm
och lås, säger han.
Men enligt honom är det
inte olagligt att sälja varor
dyrt.
– Man har rätt att sälja ett
mjölkpaket för 300 kronor
om man skulle vilja. Men

Hans tips är att kolla efter
organisationsnummer och
ett fast telefonnummer.
– Om man får problem
kan man alltid komma till
oss på Medborgarkontoret
så hjälper vi till att se om
det går att bestrida köpet eller att ångra sig. Vi hjälper
till att ta reda på var företaget ﬁnns och organisationsnummer, säger han.
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