Afgørelse fra Ankenævn for biler
Klagesag nr.:

17715

Klager:

NN

Indklaget:

CVR-nr.: 38598317
A-Biler (tidligere BorumBiler)
v/Ammar Khairy El-Dirawi
Gudrunsvej 56, 3. tv.
8220 Brabrand

Klagen vedrører:

Køb af bil
Ikke-medlemsvirksomhed

Modtagne dokumenter:

1.
2.

Nævnets sammensætning:

Steen Friis Nielsen
Lennart Fogh
Ida Nynne Daarbak Jensen

Afgørelsesdato:

5. april 2019

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

Parternes krav
Klager har i sin klage til ankenævnet formuleret sit krav således:
”at forhandler betaler for skiftning af tandrem + pumpe som er ca 6000kr.
hvis muligt også betale for bagbremser til ca. 1800 som vi har betalt da det var livsfarligt.
vi har ikke skiftet forbremser endnu men mekaniker sagde at vi ikke måtte kører i flere måneder med
dem.”
Indklagede har ikke svaret i sagen.
Sagsfremstilling
Ved slutseddel af 15. september 2018 købte klager en brugt Ford Fiesta 5 dørs 1,25 af indklagede for 41.000
kr. Af slutsedlen fremgår, at bilen, der første gang er indregistreret den 24. november 2010, havde kørt
176.000 km.
Af salgsannoncen, der dannede grundlag for klagers køb af bilen, fremgår:
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Sagen er indbragt for ankenævnet primo februar 2019, hvor bilen efter klagers oplysninger havde kørt
182.200 km. Klageren har bl.a. anført følgende i forbindelse med oprettelsen af klagen:
”…
Evt. andre aftaler:
der skulle have været vinter dæk med. men de var pludselig for slidte
Hvad går klagen ud på?
1. de sagde at det var en kæde men det er en tandrem som skulle være skiftet imens de havde den.
2. der står i annonce at det er alufælge men det er stål.
3. de skriver at de ikke aflevere biler med fejl og mangler MEN der skulle skiftes bremser hele vejen
rundt, bremsevæsken var for gammel og lappevæsken er for gammel.
4. vandpumpen er utæt
5. der står i annonce at der er udvendig temp. måler men det er der ikke.
6. der stod der var læderrat men det er ikke tilfældet.
7.der var heller ikke noget armlæn som der stod i annoncen
Hvornår er der klaget til forhandleren første gang?
Klagedato: 28-01-2019
Hvad er resultatet af din klage?
han sagde at han ikke ejede firmaet mere.
…”
Efterfølgende har klager fremlagt en faktura af 9. februar 2019 på 5.619,91 kr. inkl. moms fra J. P. Tamstorf
Automobiler A/S til klager. Af fakturaen fremgår bl.a.:

[Se næste side]
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I forlængelse heraf har klager desuden fremlagt følgende faktura af 17. marts 2019 på10.746,51 kr. inkl.
moms fra J. P. Tamstorf Automobiler A/S til klager:
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Ankenævnet har ved e-mail og brev af 18. februar 2019 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
den 28. februar 2019.
Ankenævnet har i sin helhed fået forelagt alle indlæg og fremlagte bilag.
Ankenævnets begrundelse og afgørelse
Da indklagede ikke har svaret i sagen, må det lægges til grund, at bilen er behæftet med mangler i det omfang, som klageren har anført, jf. købelovens § 75a, stk. 2, nr. 1 og § 76, stk. 1, nr. 4.
Ankenævnet finder på den baggrund, at klageren er berettiget til et passende afslag i købesummen på 7.800
kr., jf. § 78, stk. 1, nr. 3.
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. 93 af 16. januar 2019 om gebyrer ved godkendte private klage- eller ankenævn.
A F G Ø R E L S E:
Indklagede, A-Biler (tidligere BorumBiler) v/Ammar Khairy El-Dirawi, skal inden 30 dage fra forkyndelsen
af denne afgørelse betale 7.800 kr. til klageren, NN.
Beløbet skal forrentes med Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 8 % fra den 13. februar 2019
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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