Afgørelse fra Ankenævn for biler
Klagesag nr.:

14894

Klager:

NN

Indklaget:

CVR-nr.: 33769717
Lumby Auto ApS under tvangsopløsning
Kvadrillevej 7
5270 Odense N

Klagen vedrører:

Køb af bil

Modtagne dokumenter:

1.
2.
3.

Nævnets sammensætning:

Steen Friis Nielsen
Per Alkestrup
Erik S. Rasmussen

Afgørelsesdato:

16. november 2016

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

Parternes krav
Klager har krævet, at købet ophæves.
Indklagede har krævet, at klageren ikke gives medhold.
Sagsfremstilling
Ved købsaftale af 31. august 2016 købte klager en brugt Renault Megane 1,6 af indklagede for 11.000 kr. Af
slutsedlen fremgår, at bilen, der første gang er indregistreret den 1. november 2001, havde kørt 320.000 km. I
slutsedlen er i et afkrydsningsfelt om reklamation efter købeloven anført ”nej”.
Klageren har anført følgende i forbindelse med oprettelsen af klagen:
”Købte bilen onsdag, torsdag svigtede bremserne da jeg var næsten hjemme efter en køretur. Få minutter efter jeg havde parkeret bilen i min indkørsel var den overtændt og udbrændte totalt.”
I sagen er up-loadet et billede af den udbrændte bil.
Indklagede har over for Ankenævnet anført:
”Da bilen blev afhentet var der ikke nogen brand i bilen derfor er vi lidt uforstående idet han siger den
lugtede samt bremsen ikke virkede så kører man normalt ikke bare videre selv om bilen er næsten nysynet skulle tro han kke havde kørerkort. Men det korte og lange er vi vil gerne tale med manden så vi
kan prøve og finde en aftale om forlig men er umulig at træffe på telefon . Hvad skal vi så gøre for at
finde en løsning?
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…
Ja vi kan se den er brændt men hvorfor? Vil vil gerne tale med manden ellers kan vi ikke høre hvad
han ønsker
…
JA hvis der er rimelighed i det der ønskes. Bilers pris 8.800 kr + lev.”
Ankenævnets begrundelse og afgørelse
Indledningsvis bemærkes, at det ikke gyldigt i forbrugerforhold kan aftales, at købelovens reklamationsregler
ikke finder anvendelse, jf. købelovens § 1, stk. 2.
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 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.
Bilen brændte dagen efter leveringen. Det har formodningen for sig, at forholdet skyldes en mangel på leveringstidspunktet. Denne formodning har indklagede ikke afkræftet. Ankenævnet lægger herefter til grund, at
bilen var behæftet med en køberetligt relevant mangel på leveringstidspunktet.
Der er efter omstændighederne tale om en væsentlig mangel, hvorfor klager er berettiget til at ophæve købet,
jf. købelovens § 78, stk. 1, nr. 4.
Ifølge købelovens § 57, stk. 1, er sælgeren, hvis købet hæves, ikke berettiget til at få genstanden tilbage,
medmindre han tilbagegiver, hvad han har modtaget i betaling, og køberen er ikke berettiget til at få købesummen tilbage, medmindre han tilbageleverer det modtagne i væsentlig samme stand og mængde, hvori det
var ved leveringen.
Selv om genstanden ikke kan tilbageleveres i samme stand, kan køberen, uanset bestemmelsen i § 57, stk. 1,
hæve købet, idet branden skyldes bilens egen beskaffenhed, jf. købelovens § 58.
Klageren har herefter krav på at få købesummen på 11.000 kr. tilbage. Købesummen forrentes som nedenfor
bestemt.
Da klageren har fået medhold, skal klagegebyret tilbagebetales til klageren, jf. vedtægternes § 25, stk. 2, og
indklagede skal betale sagsomkostninger til ankenævnet.
Indklagede er medlem af en af ankenævnets brancheorganisationer og skal betale 10.000 kr. ekskl. moms for
sagens behandling. Sagsomkostningsbeløbet fremgår af vedtægternes § 26, stk. 2, 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, Lumby Auto ApS under tvangsopløsning, skal inden 30 dage efter forkyndelse af denne afgørelse betale klageren, NN, 11.000 kr.
Beløbet skal forrentes med Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 8 % fra den 2. september
2016 til betaling sker.
Endvidere skal indklagede inden 30 dage fra forkyndelsen af denne afgørelse betale et sagsomkostningsbeløb
på 10.000 kr. ekskl. moms til ankenævnet.
Klagegebyret på 400 kr. tilbagebetales af ankenævnet til klageren.
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Steen Friis Nielsen
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