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VARFÖR GÖRA DET
ENKLA SVÅRT?
Att förmedla hem har varit en stor del av våra liv sen början av 
2000-talet och efter tusentals transaktioner så vågar vi påstå att 
vi är rätt duktiga på det.

När vi gick från att förmedla hem i Sverige till att göra det i 

Spanien, så såg vi att skillnaden var stor i kvalitén på tjänsten 

för dig som vill köpa din bostad. Det var mer vanligt med mörka 

dåliga bilder och knapphändig information än säljande bilder 

och en tydlig presentation och det kändes som en gåta hur 

köpare så sent som för något år sedan inte haft högre krav på 

marknaden att presentera bostäder på ett bättre sätt.

Vi förstod ganska snabbt att argumenten för dessa skillnader 

var helt orimliga och bestämde oss för att vara med och utvec-

kla marknadens bästa tjänst för er som ska köpa er bostad.

Idag har vi kommit en lång bit på väg med professionella foto-

grafer, planritningar, kartor som visar var bostaden är belägen, 

möjligheten att certifiera annonsen via inträdet i MiMove och 

mycket annat. Att vi dessutom har ett av marknadens största 

och bredaste utbud av annonsering på rätt portaler och i so-

ciala medier ser vi som en självklarhet. Med denna guide vill 

vi presentera vårt sätt att arbeta och ge er som köpare en tyd-

ligare bild av vad ni kan förvänta er om ni väljer att låta oss på 

Serneholt Estate förmedla ert hem via oss!

Varma hälsningar

“Att vi dessutom har 
ett av marknadens 

största och 
bredaste utbud av 

annonsering på rätt 
portaler och i sociala 
medier ser vi som en 

självklarhet.”
...

Linda och Fredrik 
Serneholt
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UNDER DEN 
SPANSKA SOLEN
Vi träffas hemma hos Anette och Håkan tillsammans med 
Magnus, mäklare från Serneholt Estate, i parets ljusa trevliga 
villa som de nyligen har köpt, för att höra lite mer om deras 
erfarenhet av att sälja och köpa en fastighet i Spanien.

Anette och Håkan är mitt uppe i renovering av sin villa, men vi-

sar runt och förklarar om de förändringar de redan hunnit gjort.

 –Vi har gått från murrigt och med ”epilepsiframkallande färger” 

säger Anette skrattande, till vitt, modernt och hemtrevligt men 

vi har ändå försökt bevara den charmiga spanska stilen. 

Klart är att de förvandlat villan under den korta tid som de ägt 

den, och förvandlat den till en egen liten oas, med en fantastisk 

utsikt över Medelhavet. Vi slår oss ned i deras ljusa vardagsrum 

där färglad konst pryder väggarna. 

-Vi hade vägarna förbi Serneholts kontor i Fuengirola, när vi var 

ute och gick en dag. Det blev så att vi stannade till och tittade 

i skyltfönstret på de olika objekten som var till salu. Det som 

fångade vår uppmärksamhet var att objekten i skyltfönstret såg 

så bra ut och att hela upplägget i skyltfönster och butik var så 

snyggt och intressant. Det gav ett intryck av ordning och reda, 

“Daniel överraskade 
oss positivt. Han 

inte bara tog reda 
på all information vi 
efterfrågat, han var 
på det även väldigt 

serviceinriktad, 
trevlig, professionell 
samtidigt som han 
gav oss ett pålitligt 
och väldigt seriöst 

intryck”
...

och det gillade vi. Håkan berättar lugnt 

och med kraftfull retorik, samtidigt som 

han lutar sig bekvämt tillbaka i sin fåtölj. 

-Framförallt så är det också otroligt vikti-

gt för oss att det känns seriöst och pro-

fessionellt, innan man ens funderar på 

att anlita en yrkesperson. När vi stod där 

och kikade, så kom Daniel ut och fråga-

de om vi behövde hjälp. Just då hade vi 

lite frågor till Daniel angående ett objekt 

som vi kanske var intresserade av. Daniel 

behövde först ta reda på lite informa-

tion, men lovade att återkomma till oss 

med svar så fort som möjligt. Och det här 

blev nästan som ett litet test från vår sida 

också, säger Anette och skrattar. Det har 

hänt oss tidigare, att personen i fråga inte 

återkommit som den lovat, och då vet 

man ju, att det inte är en seriös firma, och 

definitivt inte någon som vi skulle välja 

att anlita. Håkan instämmer och berättar 

vidare: 

-Daniel överraskade oss positivt. Han 

inte bara tog reda på all information som 

vi efterfrågat, han var på det även väldigt 

serviceinriktad, trevlig och professionell 

samtidigt som han gav oss ett pålitligt 

och väldigt seriöst intryck. Det är sådant 

som är otroligt viktigt för oss. Att man 

känner att företaget och personerna som 

arbetar där är pålitliga och seriösa. Och 

det var det som faktiskt avgjorde att vi 

valde att sedan anlita Serneholt Estate 

till försäljningen av vår gamla fastighet, 

men också vid köpet av den här, vår nya.

Anette och Håkan har nära till skratt och 

tiden rinner enkelt iväg. De berättar skra-

ttande små fadäser med andra mäklare, 

som istället för att presentera bostäder 

utifrån deras speciella önskemål, velat 

visa upp helt andra fastigheter som pa-

ret inte tyckte var intressanta alls, för 

att sedan ”ge upp” och istället erbjuda 

en ”rundtur av staden”. Sånt imponerar 

inte på Anette och Håkan. För trots deras 

vänliga varma sätt, så har de båda med 

“Det som fångade vår uppmärksamhet 
var att hela upplägget i skyltfönster och 

butik var så snyggt och intressant .”

“När det kommer till 
affärer och framförallt 

en så stor sak som 
en bostadsaffär, så 
förväntar man sig 

kvalitet.”

sin bakgrund i företagsvärlden, med rätta 

höga krav på de tjänster de betalar för.

-När det kommer till affärer och framföra-

llt en så stor sak som ett bostadsköp eller 

en bostadsförsäljning, som faktiskt är en 

av de största händelserna i en persons 

liv, så förväntar man sig kvalitet. Man 

förväntar sig också en lyhördhet för vad 

kunden efterfrågar naturligtvis. Och man 

förväntar sig också trygghet och seriosi-

tet. Och man är inte beredd att betala för 
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en tjänst som bara är ”sådär”, säger Håkan. Jag för-

väntar mig en mäklare som levererar det bästa och 

uppfyller mina kriterier. För mig är det inte heller in-

tressant att välja utifrån vilken provision en mäklare 

tar, att bara välja den som är billigast, utan viktigast 

av allt är naturligtvis att man faktiskt får 100% ser-

vice, uppföljning, redovisning och avslut hela vägen 

från början till slut. Och det har Serneholt Estate ver-

kligen gett oss.  Att Håkan är nöjd märks. Han och 

Anette skrattar och skojar tillsammans med Magnus 

under samtalet. Man får direkt känslan av att det är 

tre vänner som pratar istället för att det är en mäkla-

re som träffar sina kunder.

-Och det är ju så här vi jobbar. Vi vill verkligen att 

våra kunder ska känna att kontakten med oss är per-

sonlig samtidigt som de kan känna sig trygga och 

verkligen lita på den breda erfarenhet och kunskap 

vi har. Vi ger våra kunder mer helt enkelt. Vi vill att 

våra kunder ska vara kräsna och förvänta sig det 

bästa, för det är vad vi levererar. Anette nickar ins-

tämmande åt det som Magnus säger.

-Vi hade tagit reda på mycket information redan in-

nan vi bestämde oss för att köpa en fastighet här, för 

att verkligen veta vad vi kunde förvänta oss. Samti-

digt som det naturligtvis är viktigt med en bra och 

seriös mäklare, så har man ju också ett eget ansvar 

för att faktiskt ta reda på skillnaderna, och vad man 

kan förvänta sig. Vi hade ju redan innan vi kom i 

kontakt med Serneholt Estate köpt en fastighet här i 

Spanien, så inför det köpet så läste vi på ordentligt. 

När vi sedan kom i kontakt med Serneholt Estate så 

läste vi ju noga all information som fanns att tillgå 

på Serneholt Estate:s hemsida, men naturligtvis har 

vi ju även fått all information som vi behövt direkt 

från vår mäklare under både vår försäljning och un-

der vårt köp. Att kontakten med mäklaren fungerar 

som den ska är oerhört viktig för att man ska känna 

sig trygg hela vägen. Det är också väldigt viktigt med 

en duktig advokat som mäklarfirman rekommende-

rar. Och även här har vi känt oss trygga och i goda 

händer hela vägen. 

Det märks att Håkan och Anette trivs i sin lilla ”oas”. 

Området är lugnt och fridfullt, och sluttningen ner 

mot havet med sin siluett av palmer och hustak som 

är klädda i färgglad bouganvilla, bjuder på en fan-

tastisk utsikt. Havet som bara ligger några minuter 

bort lyses upp av små solkatter från solen. Här under 

den spanska solen har de äntligen hittat sitt paradis. 

-Vi har rest mycket i våra dagar, och funderat på att 

köpa bostad i flera andra länder innan vi fastade för 

“Saker och ting sköttes snabbt och 
effektivt. Det är därför som vi verkligen 
rekommenderar Serneholt Estate till alla 

våra bekanta. “

Spanien, men det var alltid något som 

saknades. I Spanien kändes det annor-

lunda. Här finns ett levande samhälle 

året runt, och det blir inte som många 

andra ställen, dött och öde på vintern 

efter turistsäsongen är över. På det så 

har vi perfekta kommunikationer häri-

från med prisvärda flyg från Malaga 

flygplats, ut i hela världen. Och att ta 

sig till Sverige tar bara några få timmar. 

Det finns också så otroligt mycket att 

se och uppleva här, så man hinner al-

drig ledsna. Det finns alltid något nytt 

att upptäcka. På det är naturen är fan-

tastisk och omväxlande, vi omges av 

både berg och hav. Vi har många tre-

vliga golfbanor, fina restauranger, och 

inte långt ifrån där vi bor, finns den 

mysiga ”vita byn” Mijas Pueblo – ett 

härligt utflyktsmål för små utflykter!

Om ni skulle sammanfatta er upple-
velse av Serneholt Estate i några få 

ord, hur skulle ni beskriva den då?
Lyhördhet. Seriositet. Professionalism. 

Bra kommunikation – förmåga att vara 

tydliga och lyssna på våra frågor och 

önskemål och att ge information konti-

nuerligt under hela processen. 

Tempo - Vi fick aldrig någon känsla av 

att saker och ting drog ut på tiden på 

grund av vår mäklare, utan saker och 

ting sköttes istället snabbt och effek-

tivt. Det är därför som vi verkligen re-

kommenderar Serneholt Estate till alla 

våra bekanta som funderar på att köpa 

eller sälja i Spanien.
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ATT KÖPA DIN
              BOSTADAtt köpa sin bostad är en av de större händelserna 
i  livet. Därför är det viktigt att ta reda på så mycket 
information som möjligt om processen. Men också 
naturligtvis, att välja en mäklare du har förtroende 
för.
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KÖPPROCESSEN
Bostad i Spanien.
Vid köp av hus eller lägenhet i Spanien är det viktigt att förstå 
att processen är annorlunda än i Sverige och att den kan ta 
längre tid.

Överförandet av äganderätt för en bostad i Spanien går genom 

en spansk notarie. Köpprocessen i Spanien kan vara mer kom-

plicerad och ta lite längre tid än i Sverige. Att vara påläst och 

veta vad man kan förvänta sig vid ett fastighetsköp är första 

steget till en lyckad affär. Nästa steg är ditt val av mäklare. Det 

är viktigt att undersöka mäklarens möjligheter att finna rätt 

bostad för just dig, mäklarens kompetens och engagemang i att 

försvara uppdragsgivarens intressen. Fråga om mäklarkompe-

tens, och hur mäklaren arbetar i sin roll i att hitta din dröm-

bostad osv. På Serneholt Estate erbjuder vi alltid en nära och 

tydlig kommunikation hela vägen under vårt samarbete och vi 

har alltid största fokus på dig som kund. För oss är det en själv-

klarthet att hålla dig informerad och uppdaterad under hela 

processen. Du kommer att upptäcka att detta inte är så vanligt 

på den spanska bostadsmarknaden. För att förenkla för dig som 

säljare har vi sammanställt den här köpguiden. Så här går det 

till – fram till det sista mötet med notarien.

“Att vara påläst och 
veta vad man kan 

förvänta sig vid ett 
fastighetsköp är 

första steget till ditt 
drömboende.”

...



14 15KÖPGUIDE KÖPGUIDE

FÖRBERE-
DELSER.
Första steget i köpeprocessen är 
förberedelse i form av bland annat 
finansiering, val av juridiskt ombud 
samt ordna NIE - nummer. 

Varje bostad och varje person är 
unik och med vår erfarenhet så vet 
vi hur vi bäst lägger grunden för ett 
lyckat fastighets köp

tillträdet på bostaden när ni ska registreras som äga-

re på lagfarten. Ditt juridiska ombud kan hjälpa er 

att skaffa detta när ni hittat rätt bostad eller så kan 

du själv ansöka om detta på Spanska ambassaden 

eller konsulatet i Sverige, alternativt på en spansk 

polisstation. Ditt NIE-nummer intyg är endast giltigt 

i tre månader.

Hitta bostäder
När du förberett allt annat så är det dags att leta upp 

drömbostäderna och ta dig till Spanien för att titta 

på dem. Här gör vi som företag stor skillnad för dig. 

Ge oss din sökprofil så tar vi fram de bästa förslagen 

på marknaden just nu och planerar in era visningar 

så att ni hinner se de bästa alternativen under er 

vistelse.

Finansiering
Vilka möjligheter har ni att investera i ett boende i 

Spanien? Innan ni sätter igång aktivt att leta efter ert 

drömboende så kan det vara bra att se över hur det 

ska finansieras och göra en boendekalkyl. Därefter 

kan man då eventuellt söka ett lånelöfte antingen 

i svensk eller spansk bank. Då kan du agera snabbt 

när rätt bostad väl dyker upp. Generellt går det att 

belåna den spanska bostaden med upp till 75 % av

marknadsvärdet i spansk bank. Ett annat alternativ 

är att belåna din befintliga svenska bostad via din 

bank i Sverige. Vi hjälper er med de rätta kontakter-

na och allt som behövs

Juridiskt ombud
En stor skillnad är att köparen i Spanien – många 

gånger även säljaren – företräds av ett juridiskt om-

bud. Det juridiska ombudet hjälper dig genom hela 

affären och ser till att affären går att genomföra på 

ett tryggt och bra sätt. Du kan själv välja ett juridiskt

ombud som företräder er genom hela processen 

eller så sätter vi er samman med en av våra samar-

betspartners.

NIE-nummer
För att kunna äga en bostad i Spanien behöver du 

ha ett spanskt skatteidentifikationsnummer, ett så 

kallat NIE-nummer. Detta behöver du alltså ha till
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VISNING
& budgivning. 
I det här steget av köpprocessen så 
handlar det om att gå på visningar för 
att hitta ditt drömboende. Vi hjälper dig 
naturligtvis hela vägen från visning till 
budgivning och reservation.

En lyckad visning handlar om 
engagemang och lyhördhet från 
mäklarens sida. På så sätt får du 
endast se de bostäder som vi är 
säkra på överensstämmer med dina 
önskemål.

Visning
En lyckad visning handlar om engagemang och 

lyhördhet från mäklarens sida och att vi som mäkla-

re utgår ifrån dina önskemål av bostad. På så sätt 

får du endast se de bostäder som vi är säkra på 

överensstämmer med dina önskemål. När ni är på 

visningar så är det bra att undersöka bostaden så 

noggrant som möjligt, alla bostäder i Spanien säljs 

nämligen i befintligt skick och det är väldigt svårt att 

reklamera ett fel efter ni skrivit på kontraktet. Sak-

nar ni kunskap om hur ni ska undersöka bostaden så 

finns alltid möjligheten till att ta en teknisk arkitekt 

för att genomföra en kontroll av fastigheten. Ditt ju-

ridiska ombud gör alltid den legala undersökningen 

av bostaden.

Budgivning/Reservation
I Spanien är det ovanligt med den typ av budgivning 

som ofta uppstår i Sverige. Istället gör säljaren affär 

med den köpare som är beredd att betala det begär-

da priset. Ofta avgörs också slutpriset på bostaden 

av en förhandling mellan köpare och säljare. När ni 

hittat rätt bostad så hjälper vi er att förhandla med 

säljaren om pris och villkor, därefter skrivs oftast ett 

reservationsavtal. I samband med detta så betalas

även en reservationsavgift (vanligtvis 6 000 Euro) 

antingen till ditt juridiska ombuds klientmedelskon-

to eller till vårt klientmedelskonto. Inom 2-3 veckor 

så skrivs sedan det privata köpekontraktet som sam-

manställs av det juridiska ombudet efter den legala 

kontrollen är gjord. I samband med detta så betalas 

oftast en handpenning om 10% av köpeskillingen,

minus reservationsavgiften.
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KONTRAKT
& tillträde.
Det är inte nödvändigt som köpare att 
vara på plats under köpet. Om det inte 
är möjligt att vara på plats, så hjälper vi 
till med nödvändig dokumentation för 
att vi ska kunna sköta hela processen åt 
dig.

Betalning 
Notarien tar emot betalningen och ansvarar för att 

betala in skatter och avgifter samt att distribuera 

slutlikviden till säljaren. Säljaren får 97 % av köpes-

killingen. Restrerande 3 % betalar du som köpare 

in till det spanska skatteverket. Detta är en form av 

säkerhet för att säljaren ska fullgöra sina  skattemäs-

siga plikter och reavinstdeklarera sin försäljning 

i Spanien. När säljaren sedan uppfyllt alla myndi-

ghetskrav återbetalas dessa 3 % till denne. 

Tillträde
Du får nycklarna av säljaren vid mötet hos notarien 

och kan tillträda bostaden direkt efter det. Säljaren 

har ett ansvar att lämna bostaden i det skick ( juri-

diskt och fysiskt ) och med de installationer och li-

censer som anges i köpeavtalet. Tänk på att det inte 

är samma krav på ex. flyttstädning i Spanien som i 

Sverige och bostaden lämnas oftast i befintligt skick 

till en ny ägare om inte annat avtalats mellan par-

terna.

Kostnader
Normala köpekostnader för en spansk bostad beräk-

nas ligga på mellan 10% och 14% av köpesumman 

och är i de flesta fall lite högre för nybyggda bos-

täder än för begagnade bostäder. Här nedan sam-

manställer vi kostnaderna i samband med ditt bos-

tadsköp.

• Överföringsskatt - Vid försäljning av begagna-

de bostäder tas en överföringsskatt ut, skatten 

ligger på mellan 8% och 10% av försäljnings-

priset, men detta kan variera beroende på re-

gion. Skatten är ofta något högre för dyrare bos-

täder. Överföringsskatten betalas av köparen.

• Mervärdeskatt och stämpelskatt - Mervärde-

• skatt på 10% tas ut för bostäder som säljs för 

första gången, ex nyproduktion. Förutom mer-

Reservation
I samband med att köparen och säljaren kommit 

överens om ett pris börjar man med ett reserva-

tionskontrakt. Detta innebär att du som köpare be-

talar in en reservationsavgift för att reservera bosta-

den så den tas bort från marknaden. Du ansvarar för 

att noga undersöka bostaden innan köpekontraktet 

undertecknas. Utgångspunkten är att bostaden säljs 

i befintligt skick med hänsyn till ålder, pris och an-

vändning.

Kontrakt 
Nästa steg i köpeprocessen är att teckna ett köpe-

kontrakt, ett så kallat ”Arras” eller ”Option de Com-

pras”. Här betalar du som köpare normalt 10% 

(inklusive den redan betalda reservationsavgiften) 

av den totala köpesumman till säljaren. Detta kon-

trakt förbereds av köparens juridiska ombud.

Ägarbevis 
På tillträdesdagen träffas du och säljaren tillsam-

mans med mäklaren och de juridiska ombuden hos 

notarien. Det är ditt ombud som väljer notarie och 

som ansvarar för att boka tiden. Hos notarien kon-

trolleras både köparens och säljarens identiteter 

och bostadens legala skick. Och det är också här 

som du får ditt ägarbevis ett så kallat ”Escritura pu-

blica de compraventa”.

• värdeskatt tas en stämpelskatt ut för utfärdan-

de av juridiska dokument. Den ligger normalt 

på runt 0,5% av köpeskillingen, men kan vara 

1,5% i vissa regioner. Båda skatterna betalas av 

köparen. 

• Notarieavgift och registreringsavgift - Den 

spanska regeringen bestämmer notarieavgifter-

na och priset beror bland annat på fastighetens 

värde och hur många sidor det finns i köpe-

kontraktet. I de flesta fallen ligger kostnaden 

på mellan €500 och €800 och betalas oftast 

av köparen. Om du har tagit ett banklån för att 

finansiera köpet kommer du även att betala 

notarieavgifter för lagfartsdokument koppla-

de till lånet. Registreringsavgifter för lagfarten 

tillkommer i de flesta fall på mellan €300 och 

€500 och betalas av köparen.

• Juridiska avgifter och översättningsavgifter -  

Juridiska avgifter varierar beroende på de tjäns-

ter som ingår och komplexiteten i köpet. Många 

juridiska ombud tar ut cirka 1% plus moms av 

bostadens inköpspris, men det finns oftast en 

minimiavgift och avgiften är ofta förhandlings-

bar för dyrare bostäder. Vissa tar betalt per tim-

me och andra erbjuder en fast avgift.

• Lånekostnader - De flesta Skandinaviska kun-

der lånar på sin bostad i Sverige. Om du tar ett 

banklån i Spanien för att finansiera ditt fasti-

ghetsköp, kommer bolånet omfattas av stäm-

pelskatt på mellan 0,5% och 1%, beroende på 

området där bostaden är belägen. Dessutom 

kommer en fastighetsvärdering, krävas av den 

bank som beviljat lånet. Den kostar runt €300 

till €500. De flesta banker tar också en startav-

gift på cirka 1% av det lånade beloppet.

• Avgifter för serviceanslutningar - Om du köper 

en ny bostad måste du betala för el, gas- och 

vattenanslutningar och installation av mätare. 

Detta sköts oftast av byggbolaget.

• Kostnader för fastighetsägandet - Bostäder i 

Spanien beskattas med en lokal fastighetsskatt 

som betalas oavsett om ägaren är permanent 

bosatt i landet eller inte. Den skatten ligger på 

mellan 0,5% och 1,2% av taxeringsvärdet. Det 

genomsnittliga värdet för fastighetsägarskat-

ten ligger på €200 till €1000 per år, men kan 

vara högre för dyrare fastigheter. Alla ägare av 

spansk egendom, inklusive de som är bosatta 

utomlands, ska lämna en årlig spansk skatte-

• klaration.

• Kostnader för uthyrning - På hyresinkomster 

för dig som inte är permanent bosatt fastighets- 

ägare betalar du en fast avgift på 24,75%. Vissa 

avdrag får dock göras. För fastighetsägare som 

är bosatta i Spanien läggs hyresintäkterna, efter 

vissa avdrag, till andra inkomstkällor och den 

totala summan omfattas av den spanska inkom-

stskatten.

• Inkomstskatt - Icke permanent bosatta som 

inte hyr ut sina bostäder är också ansvariga för 

att betala inkomstskatt. Denna skatt tas ut oav- 

sett om bostaden har hyrts ut eller inte, eller 

om ägaren faktiskt har fått eventuella intäkter 

från den. Skatten är baserad på en teoretisk för-

del av att äga bostaden och beräknas som en 

procentandel av taxeringsvärdet. Kostnaden är 

vanligtvis relativt liten för de flesta bostäderna, 

ofta ett par hundra euro eller mindre per år.

Köpa bostad som juridisk person
När du köper en fastighet med ett spanskt bolag 

som en investering, dvs med syftet att köpa, renove-

ra och sälja fastigheten inom 5 år, så betalar du en-

dast 2% i överföringsskatt. Det gäller ej nyproduk-

tion, då det i stället är moms som gäller. Om du inte 

säljer inom 5 år behöver du betala mellanskillnaden 

på skatten du borde betalt från början dvs 8-10% + 

50% i straffavgifter. De första två åren efter att en 

vinst uppstår, så betalar du 15% i vinstskatt och de 

efterföljande åren betalar du 25%  vinstskatt. Man 

får ha i åtanke att skatten på utdelningen av vinst 

mellan aktieägarna är beroende på vart personen 

är skatteskriven. Mellanskillnaden beskattas sedan 

i Sverige enligt svenska skatteregler. Du dubbelskat-

tar inte, det är endast skillnaden om den är högre än 

dessa 10-15% som du betalar i Sverige. Du har även 

rätt att dra av vissa av de kostnader du haft i sam-

band med köp, förbättringar och försäljning från din 

vinstskatt. För alla utlägg behöver du kunna uppvisa 

faktura, då skatteverket inte accepterar kvitton.

Uppgifterna i vår köpguide är endast vägledande då 

de kan komma att ändras. Be ditt ombud om de 

senaste detaljerna.
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