Afgørelse fra Ankenævn for biler
Klagesag nr.:

16182

Klager:

NN

Indklaget:

CVR-nr.: 78347155
Ole Sloth Nielsen v/Ole Sloth Nielsen
Danmarksvej 35
8660 Skanderborg

Klagen vedrører:

Køb af bil
Ikke-medlemsvirksomhed

Modtagne dokumenter:

1.
2.

Nævnets sammensætning:

Steen Friis Nielsen
Michael Ern Nielsen
Nils Suhr Andersen

Afgørelsesdato:

19. september 2018

Forbrugerens klage
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 ikke svaret i sagen.
Sagsfremstilling
Ved købsaftale af 19. februar 2018 købte klager en brugt Ford Focus 1,6 af indklagede for 41.900 kr. Af
slutsedlen fremgår, at bilen, der første gang er indregistreret den 5. april 2006, havde kørt 191.000 km.
Sagen er indbragt for ankenævnet ultimo maj 2018, hvor bilen efter klagers oplysninger havde kørt 193.391
km. Klageren har anført følgende i forbindelse med oprettelsen af klagen:
”Hvad går klagen ud på?
1) Én måned efter købet, fik vi ved gennemgang af bilen hos en tredjepart at vide, at katalysatoren var
defekt, og at dette var en fejl, sælger burde have set ved syn. Sælger ville ikke udbedre defekten, selvom vi gjorde opmærksom på vores reklamationsret og købelovens formodningsregel.”
Der er i sagen fremlagt en korrespondance, der er ankenævnet bekendt, men som ikke gengives i denne afgørelse.
Ankenævnet har ved e-mail og brev af 27. juni 2018 opfordret indklagede til at svare i sagen. Indklagede er
gjort bekendt med, at sagen kan afgøres på det foreliggende grundlag, hvis indklagede ikke svarer inden 10
dage fra afsendelsen af brevet.

Ankenævn for biler

|

Lautrupvang 2

|

2750 Ballerup

|

sekretariat@bilklage.dk

Sagens øvrige bilag og indlæg mv. er ankenævnet bekendt, men gengives ikke i denne afgørelse.
Ankenævnets begrundelse og afgørelse
Da indklagede ikke har svaret i sagen, må det lægges til grund, at der er de mangler ved bilen, der er anført af
klager, jf. købelovens § 75a, stk. 2, nr. 1 og § 76, stk. 1, nr. 4.
Det fremgår af købelovens § 78, stk. 4, at sælgeren skal opfylde krav om afhjælpning inden for rimelig tid,
uden udgift og uden væsentlig ulempe for køberen, jf. § 79. Sker dette ikke, kan køberen blandt andet kræve
ophævelse af købet.
Som følge heraf, og efter manglernes karakter, finder ankenævnet, at manglerne må anses for væsentlige,
hvorfor klager er berettiget til at ophæve købet, jf. købelovens § 78, stk. 1, nr. 4 og 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.
Klageren har herefter ved tilbagelevering af den købte bil krav på at få købesummen på 41.900 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 191.000 km. 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 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. 127 af 15. februar 2016 om gebyrer ved godkendte, private klage- eller ankenævn.
A F G Ø R E L S E:
Indklagede, Ole Sloth Nielsen v/Ole Sloth Nielsen, skal inden 30 dage efter forkyndelse af denne afgørelse
betale klageren, NN, 41.900 kr. med fradrag af 0,50 kr. pr. km, som bilen, mrk. Ford Focus 1,6, reg. nr. XX
XX XXX, stelnr.XXXXXXXXXXXXXX, har kørt mere end 191.000 km på tidspunktet for tilbageleveringen, mod at klageren tilbageleverer bilen til indklagede. 41.900 kr. forrentes med Nationalbankens officielle
udlånsrente med tillæg af § 8 % fra den 29. maj 2018 til betaling sker.
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.
Steen Friis Nielsen
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