Afgørelse fra Ankenævn for biler
Klagesag nr.:

14713

Klager:

NN

Indklaget:

CVR-nr.: 35813012
Autobjørn IVS
Rosenlunds Allé 2
2720 Vanløse

Klagen vedrører:

Køb af bil
Ikke-medlemsvirksomhed

Modtagne dokumenter:

1.
2.

Nævnets sammensætning:

Kim Rasmussen
Per Alkestrup
Lars Ellegaard

Afgørelsesdato:

5. oktober 2016

Forbrugerens klage
Øvrige dokumenter modtaget i perioden fra klagens oprettelse til
nævnets afgørelse fremgår af sagen på ankenævnets hjemmeside

Parternes krav
Klager har i forbindelse med klagens oprettelse formuleret sit krav således:
”21.139,00 kr Udbedring af fejl og mangler på autoriseret værksted (alternativt af forhandleren selv).
4.452,00 kr. Godtgørelse af udgift til reparation af EGR-ventil forud for omsyn.
Ialt 25.591,00 kr.
…”
Efterfølgende har klager desuden krævet, at indklagede skal refundere 1.478,50 kr. vedrørende udskiftning/
reparation af venstre baglygte.
Indklagede har ikke afgivet svar i sagen.
Sagsfremstilling
Klager købte ved slutseddel af 4. oktober 2015 en brugt Peugeot 207 1,6 HDI af indklagede for 53.000 kr.
Bilen er indregistreret første gang den 18. marts 2008 og havde ved klagens indbringelse for ankenævnet den
24. maj 2016 en angivet kilometerstand på 134.811.
Der er ved servicegennemgang af bilen hos Peugeot konstateret diverse fejl. Klager har første gang reklameret til indklagede over disse fejl ved mail af 10. februar 2016. I den omtalte mail oplistes følgende fejl:

Ankenævn for biler

|

Lautrupvang 2

|

2750 Ballerup

|

sekretariat@bilklage.dk

Klager har i forbindelse med klagens oprettelse ved ankenævnet bl.a. anført:
”…
Hvad går klagen ud på?
Bilen er behæftet med fejl og mangler, som ifølge FDMs teknikkere burde være udbedret inden salget.
Forhandler nægter at påtage sig ansvaret for reparationen.
Bilen har dumpet syn og er for købers egen regning repareret for at kunne bestå omsyn.
Jeg ønsker:
1) Bilen repareret i henhold til listen i bilag 21 enten af sælger eller på autoriseret værksted på sælgers
regning.
2) Udlæg til reparation på autoriseret værksted forud for syn godtgjort af sælger.
3) At sælger accepterer, at bilen efterses af FDM før klagesagen afsluttes.
…
Hvad er resultatet af din klage?
Sælger afviste klagen med henvisning til en 3-måneders garanti, som var udløbet.
Yderligere henvendelser og henvisning til, at det er reklamationsretten, som er i spil, var ligeledes
frugtesløse.
FDM har været involveret i sagen og har ligeledes ikke kunne komme til rette med forhandleren.”
Der er ved periodisk syn af bilen den 18. marts 2016 under fejloversigten noteret ”OBD, kontrollampe, fejlindikation”. Synsresultatet var: ”Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed”.
Klager har herefter ved faktura af 12. april 2016 hos Peugeot i Rødovre fået udskiftet EGR-ventilen for i alt
4.452,50 kr. inkl. moms. Fakturaen er efter det oplyste betalt den 13. april 2016.
Bilen er efterfølgende godkendt uden anmærkninger ved syn den 19. april 2014.
For så vidt angår de øvrige konstaterede fejl har klager indhentet følgende overslag på i alt 21.139 kr. inkl.
moms fra Peugeot i Rødovre:
[Se næste side]
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FDM har på vegne af klager reklameret over de omtvistede fejl, hvorefter indklagede den 23. marts 2016
bl.a. har svaret:

Klager har i mail af 20. juni 2016 til ankenævnet anført bl.a. følgende:
”…
Jeg har netop været nødt til at få min venstre baglygte udskiftet, da den var defekt. Først gik bliklyset i
stykker, få dage senere gik selve lyset også. Eftersom bilen er ulovlig og farlig at køre i, har jeg været
nødsaget til at få lygten udskiftet på et autoriseret værksted (se vedhæftede).
Eftersom det er mere end 6 mdr. siden, at jeg købte bilen, er jeg i dette tilfælde - i modsætning til klagens yderligere punkter - ansvarlig for bevisbyrden mod sælger.
Argument for, at lygten er defekt udover hvad måtte forventes pga. bilens alder er, at bilens øvrige 3
lygter er blevet undersøgt og er ikke defekte.
Argument for, at det henhører sælger at udbedre - eller i dette tilfælde betale for nødvendig udbedring
- er, at skaden udvikles over længere tid og derfor ikke kan være opstået pludseligt.
…”
Klager har som dokumentation for ovennævnte fremlagt en faktura af 16. juni 2016 på 1.478,50 kr. inkl.
moms fra Peugeot i Rødovre vedrørende udskiftning/reparation af baglygten. Fakturaen er efter det oplyste
betalt.
Ankenævnet har i sin helhed fået forelagt alle sagens bilag, som imidlertid ikke gengives fuldt ud i sagsfremstillingen.
Ankenævnets begrundelse og afgørelse
Indklagede har ikke afgivet svar i sagen, hvorfor Ankenævnet lægger de oplysninger, som klager har fremlagt, til grund for afgørelsen.
Ankenævnet finder, at i hvert fald fejlene vedrørende EGR-ventil, gløderør, bærearm og varmeskjold udgør
mangler i købelovens forstand, jf. købelovens § 75a, stk. 2, nr. 1, og § 76, stk. 1, nr. 4.
Det følger af købelovens § 77a, stk. 1, at afgørelsen af, om salgsgenstanden lider af en mangel, træffes ud fra
dens beskaffenhed på tidspunktet for leveringen, dog at sælgeren også hæfter for en mangel, der først viser
sig senere. Køberen har bevisbyrden for, at manglen – eller kimen hertil – var til stede på leveringstidspunktet. Der er dog en formodning for, at mangler, der viser sig inden 6 måneder efter leveringen, forelå på leveringstidspunktet, jf. § 77a, stk. 3.
Klager har første gang reklameret over de omtvistede forhold i februar 2016, hvilket er inden 6 måneder efter
leveringen. Ankenævnet må herefter lægge til grund, at manglerne har vist sig inden 6 måneder efter leveringen. Der er således en formodning for, at manglerne var til stede på leveringstidspunktet. Denne formodning
har indklagede ikke afkræftet.
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Klager findes herefter at være berettiget til et passende afslag i købesummen, der fastsættes til i alt 20.000
kr., jf. købelovens § 78, stk. 1, nr. 3.
Da klageren i det væsentligste har fået medhold, skal klagegebyret tilbagebetales til klageren, jf. vedtægternes § 25, stk. 2, og indklagede skal betale sagsomkostninger til ankenævnet.
Da indklagede ikke er medlem af en af ankenævnets brancheorganisationer, skal indklagede betale 19.000 kr.
ekskl. moms for sagens behandling. Sagsomkostningsbeløbet fremgår af vedtægternes § 26, stk. 3, jf. bekendtgørelse nr. 127 af 15. februar 2016 om gebyrer ved godkendte private klage- eller ankenævn.
A F G Ø R E L S E:
Indklagede, Autobjørn IVS v/Sohil Sadiq, skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne afgørelse betale
20.000 kr. til klageren NN.
Beløbet skal forrentes med Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 8 % fra den 24. maj 2016 til
betaling sker.
Endvidere skal indklagede inden 30 dage fra forkyndelsen af denne afgørelse betale et sagsomkostningsbeløb
på 19.000 ekskl. moms til ankenævnet.
Klagegebyret på 400 kr. tilbagebetales af ankenævnet til klageren.

Sign.

Kim Rasmussen
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