Afgørelse fra Ankenævn for biler
Klagesag nr.:

15808

Klager:

NN

Indklaget:

CVR-nr.: 26564182
HC Biler v/Medi Andersen
Gammel Køge Landevej 485
2650 Hvidovre

Klagen vedrører:

Køb af bil
Ikke-medlemsvirksomhed

Modtagne dokumenter:

1.
2.

Nævnets sammensætning:

Kim Rasmussen
Michael Ern Nielsen
Lars Ellegaard

Afgørelsesdato:

21. februar 2018

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

Parternes krav
Klager har formuleret sit krav således:
”Købsaftalen skal annuleres og købssummen Kr. 26980.- tilbagebetales.”
Indklagede har ikke svaret i sagen.
Sagsfremstilling
Ved slutseddel af 17. februar 2017 købte klager en brugt Chevrolet Lacetti, 1,8 af indklagede for i alt 26.980
kr. I handlen indgik en byttebil med 10.000 kr., og restkøbesummen udgjorde således 16.980 kr. Af slutsedlen fremgår, at den købte bil, der første gang er indregistreret den 7. september 2006, havde kørt 207.000 km.
Af slutsedlen fremgår yderligere bl.a. følgende:

Ankenævn for biler

|

Lautrupvang 2

|

2750 Ballerup

|

sekretariat@bilklage.dk

I klagen til ankenævnet hedder det bl.a.:
”…
Oplysninger om køretøjet
…
Km-stand: 212989
…
Hvad er der aftalt omkring handlen?
…
Evt. andre aftaler: Bilen skulle leveres nysynet
Bagklaplås skulle være repareret
Tandrem skulle chekkes / evt skiftes
Check af oliespild
Montering af lovlige dæk
Et sæt ens hjulkapsler
Hvad går klagen ud på?
1. Manglende fuldførsel af garanti reparation (mortorskift) siden d. 11 juli 2017
2. Manglende garanti reparation af føresæde
3. Personlige udgifter i forbindelse med bil-ejerskab - uden at være i besiddelse af køretøjet.
Hvornår er der klaget til forhandleren første gang?
Klagedato: 03-09-2017
Hvad er resultatet af din klage?
Intet svar / respons fra forhandler ved gentagne henvendelser fra kunde, både skriftligt og fysisk og ej
heller ved skriftlig henvendelse fra FDM's juridiske afdeling.
Bilen ej heller repareret.
…”
Ankenævnet er bekendt med alle fremlagte bilag, som imidlertid ikke gengives i sagsfremstillingen.
Indklagede har ikke afgivet svar i sagen.
Ankenævnet har ved e-mail og brev af 12. december 2017 opfordret indklagede til at svare i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen kan afgøres på det foreliggende grundlag, hvis indklagede ikke svarer
senest den 22. december 2017.
Ankenævnets begrundelse og afgørelse
Da indklagede ikke har svaret, lægger ankenævnet klagers sagsfremstilling til grund for afgørelsen.
Efter det oplyste må ankenævnet lægge til grund, at bilen er behæftet med køberetligt relevante mangler i det
af klager beskrevne omfang. Det må endvidere lægges til grund, at manglerne har været til stede på leveringstidspunktet.
Da indklagede ikke inden for rimelig tid har opfyldt klagers krav om afhjælpning, er klager berettiget til at
kræve ophævelse af købet, jf. købelovens § 78, stk. 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.
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Klageren har herefter ved tilbagelevering af den købte bil krav på at få købesummen på 26.980 kr. tilbage
med et fradrag af den nytte, som han har haft af bilen. På baggrund af bilens alder og karakter finder nævnet,
at der for den nytte, som klageren har haft af bilen, skal fradrages 0,50 kr. for hver kilometer, som bilen på
tilbageleveringstidspunktet ifølge kilometertælleren har kørt mere end 207.000 km. Købesummen forrentes
som nedenfor bestemt. Klagers øvrige krav vedrørende ”personlige udgifter” kan ikke tages til følge.
Da klageren har fået medhold, skal klagegebyret tilbagebetales til klageren, jf. vedtægternes § 25, stk. 2, og
indklagede skal betale sagsomkostninger til ankenævnet.
Indklagede er ikke medlem af en af ankenævnets brancheorganisationer og skal betale 19.000 kr. ekskl.
moms for sagens behandling. Sagsomkostningsbeløbet fremgår af vedtægternes § 26, stk. 3, jf. bekendtgørelse nr. 1447 af 15. december 2014 om omkostninger ved godkendte, private klage- eller ankenævn.
A F G Ø R E L S E:
Indklagede, HC Biler v/Medi Andersen, skal inden 30 dage efter forkyndelse af denne afgørelse betale klageren, NN, 26.980 kr. med fradrag af 0,50 kr. pr. km, som bilen, mrk. Chevrolet Lacetti, 1,8, reg.nr. NN, stelnr.
NN, har kørt mere end 207.000 km på tidspunktet for tilbageleveringen, mod at klageren tilbageleverer bilen
til indklagede. 26.980 kr. forrentes med Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af § 8 % fra den
17. november 2017 til betaling finder sted.
Endvidere skal indklagede inden 30 dage fra forkyndelsen af denne afgørelse betale et sagsomkostningsbeløb
på 19.000 kr. ekskl. moms til ankenævnet.
Klagegebyret på 400 kr. tilbagebetales af ankenævnet til klageren.

Sign.

Kim Rasmussen
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