
 
 

 

 
 
 

MUSIC SWEDEN RETAIL AB I KONKURS 
 
 

KONSUMENTINFORMATION  
 
Music Retail Sweden AB, nedan (”Bolaget”), som genom butikerna 4SOUND sålt 
musikinstrument samt tillbehör till konsumenter runt om i landet försattes i konkurs 
den 9 oktober 2019. Ackordscentralen i Stockholm AB hanterar konkursen.  
 
Bolagets verksamhet drivs för närvarande vidare. Nedan finns allmän information om 
vad som gäller i konkursen för konsumenter. 

  
Reklamationer 
 
Om en kund önskar reklamera varor som köpts efter konkursutbrottet, skall kunden 
kontakta butiken för vidare hantering. 
 
För varor som köpts före konkursutbrottet har kunden inte rätt att rikta något anspråk 
på reklamation mot konkursboet. Det går alltså inte att reklamera varor som köpts 
före konkursutbrottet. Kostnadsanspråk på grund av att reklamation ej kan göras för 
varor som köpts före konkursutbrottet kan anmälas till konkursförvaltningen enligt 
nedan. 
 
Kunder kan dock enligt 46 § konsumentköplagen i vissa fall reklamera fel i vara mot 
bakre säljled. Huvuddragen för en konsuments möjlighet till detta redovisas nedan 
men det ska framhållas att redogörelsen inte är uttömmande och att det inte på 
förhand går att säga om denna möjlighet kan nyttjas i det enskilda fallet.  
 
En förutsättning för åberopande av 46 § konsumentköplagen är att kunden gör 
gällande att det är fel på varan. Anspråket ska sålunda avse exempelvis ett krav på 
avhjälpande, omleverans, prisavdrag, ersättning för avhjälpandekostnader, hävning 
och i samband härmed avkastningsränta samt skadestånd. Någon möjlighet att rikta 
anspråk mot tidigare säljled vid dröjsmål finns inte. Vidare måste det bakre säljledet 
ha utgjorts av en näringsidkare som i sin tur överlåtit varan för vidareförsäljning. Det 
bakre ledet ska således ha varit grossister, importörer, tillverkare och andra som 
överlåtit varan för vidareförsäljning. Direktkrav till bakre säljled kan inte framställas 
när det handlar om köp av begagnad vara.  
 
Öppet köp  
 
Bolaget kan inte längre erbjuda öppet köp eller lösa in köpreturer vid öppet köp. 
Detta gäller även om kunden köpt varan vid en tidpunkt då Bolaget erbjöd öppet köp. 
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Bytesrätt  
 
Bytesrätt kan inte erbjudas vare sig för varor som köpts före konkursutbrottet eller för 
varor som köpts efter konkursutbrottet.  
 
Presentkort och tillgodohavanden 
 
Presentkort och övriga tillgodohavande för kund är från och med den 10 oktober 
2019 inte giltiga som betalmedel i någon av butikerna. Innehavaren av presentkortet / 
tillgodohavandet har ett krav på motsvarande belopp på Bolaget vilket bör anmälas 
till konkursförvaltningen.  
 
Eventuella anspråk på grund av ogiltiga presentkort / outnyttjat tillgodohavande kan 
anmälas till konkursförvaltningen enligt nedan.  
 
Betalda dock inte levererade köp från webshopen 
 
Förskottsbetalningar för varor återbetalas normalt sett inte. Om varan vid 
konkurstidpunkten fanns hos Bolaget och var avskild eller märkt på sådant vis att det 
framgår att varan var avsedd för den specifika köparen (tex genom 
namn/ordernummer eller liknande märkning) har kunden dock rätt att få den 
uppmärkta varan enligt 49 § konsumentköplagen.  
 
Eventuella anspråk på grund av förskottsbetalning för olevererade, inte avskilda eller 
märkta, varor hanteras enligt nedan.  
 
Övriga förskottsbetalningar  
 
Förskottsbetalningar för varor återbetalas inte. Leverans av förskottsbetalade varor 
sker under förutsättning att den specifika varan vid konkurstidpunkten har avskilts 
och märkts upp med kundens namn/ordernummer eller liknande märkning före 
konkurstidpunkten. Se vidare härom ovan.  
 
Servicetjänster  
 
Förskottsbetalningar för servicearbeten återbetalas inte. Varor som är inlämnade för 
service ska återlämnas till kund i det skick varan var i när konkursen meddelades. 
Om kund påkallar att servicetjänster utförs måste kunden betala på nytt för tjänsten.  
 
Eventuella anspråk på grund av förskottsbetalning av icke utförda servicetjänster 
hanteras enligt nedan.  
 
Kommissionsvaror 
 
De varor som Bolaget har uppdrag från kund (kommittenten) att sälja genom 
kommissionsförfarande och som finns i respektive butik utgör respektive kommittents 
egendom och får under inga omständigheter säljas till annan kund. Respektive vara 
ska omgående utlämnas till respektive kommittent (ägare). För det fall kommittenten 
inte omgående kan återta sin kommissionsegendom ska egendomen omgående 
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ställas undan samt märkas upp med kommittentens namn varefter egendomen 
måste avhämtas snarast möjligt och senast inom två veckor.  
 
Vad gäller kommissionsegendom som sålts av Bolaget före konkurstidpunkten men 
där Bolaget inte redovisat försäljningen till kommittenten (d.v.s. betalt ägaren) så har 
kommittenten rätt att få ut försäljningslikviden om Bolaget har avskilt 
försäljningslikviden på ett separat konto. Det krävs således att försäljningslikviden 
inte har sammanblandats med Bolagets egna medel. Utredning om hur Bolaget 
hanterat försäljningen pågår. I de fall ägare inte erhållit betalning från Bolaget 
ombeds dessa därför att ta kontakt med konkursförvaltningen via email till nedan 
angiven mailadress. Ange ”kommission” i ämnesraden.  
 
Anmälan av anspråk 
 
Anspråk på ersättning på grund av reklamationer, presentkort, tillgodohavanden eller 
övriga fordringar enligt vad som anges ovan anmäls på blankett, som kan laddas ner 
på www.ackordscentralen.se/aktuellt och därefter sändas per mail till 
4sound@ackordscentralen.se eller postas till nedanstående adress. 
 
Music Retail Sweden AB:s konkursbo 
c/o Ackordscentralen Stockholm AB 
Strandvägen 35 
114 56 Stockholm 
 
Dessa anspråk utgör oprioriterade fordringar i konkursen. Det är ännu för tidigt att 
säga om det blir aktuellt med utdelning på oprioriterade fordringar. Om detta skulle 
visa sig möjligt kommer ett bevakningsförfarande att inledas och de som anmält 
fordringar till konkursboet kommer då att få information om hur detta går till. 
 
 
Stockholm den 15 oktober 2019 
 
 
Konkursförvaltningen 

http://www.ackordscentralen.se/aktuellt
mailto:4sounds@ackordscentralen.se

