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INFORMATION OM KONKURSUTFÖRSÄLJNING – IGNITION AB 

 

 
 

Ignition AB (556870-5601) försattes i konkurs den 6 mars 2019 och Jerker Gramner 

förordnades till konkursförvaltare. Bolaget har i butiken på Exportvägen 3 i Gällivare 

sålt i huvudsak nya och begagnade snöskotrar men även snöslungor, mopeder, båtar 

m.m. samt tillbehör och utrustning.  

 

Konkursutförsäljning med 10-50 % på allt i butiken kommer att starta måndag den 18 

mars 2019, butiken kommer vara öppen mellan kl 10.00 – 18.00. Utförsäljningen 

planeras pågå fram till den fredag den 22 mars men kan komma att avbrytas tidigare.  

 

I butiken finns bland annat nya Honda snöslungor, vattenpumpar och grästrimmers, ett 

antal nya släpvagnar och mopeder samt ett stort lager med kläder och hjälmar.  

 

Utförsäljningen omfattar inte några nya snöskotrar.  
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Inventarier som verkstadsutrustning m.m. kommer inte att säljas under utförsäljningen, 

vid intresse att förvärva detta lämnas kontaktuppgifter till personalen eller till 

konkursförvaltaren via mail.  

 

Betalning 

 

All betalning sker i butiken genom Swish eller kort. Ingen fakturering. 

 

Bytesrätt och öppet köp 

 

Bytesrätt eller öppet köp gäller inte, varken för varor som köpts före konkursen eller 

som köps under konkursutförsäljningen.  

 

Presentkort 

 

Eventuella presentkort kan inte nyttjas under utförsäljningen, fordringar avseende 

presentkortsbelopp kan anmälas till konkursförvaltaren via mail. 

 

Garantier och reklamationer 

 

Konkursboet kan inte lämna några garantier på de varor som säljs under utförsäljningen. 

De begagnade maskiner som ingår i utförsäljningen är inte besiktigade eller testade efter 

konkursen och det ankommer köparen att noga undersöka maskinen före köp. 

Konkursboet upphör genom konkursens avslut och det är därefter inte möjligt att rikta 

några reklamationer mot konkursboet.  

 

För nya varor med garantier från tillverkaren bör garantianspråk och reklamationer 

kunna ställas till part i tidigare säljled eller tillverkaren. 

 

Övrigt 

 

Ytterligare upplysningar om utförsäljningen eller konkursen kan lämnas av Jerker 

Gramner, 070-514 80 80, jerker.gramner@kaiding.se 
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