Afgørelse fra Ankenævn for biler
Klagesag nr.:

15797

Klager:

N.N

Indklaget:

CVR-nr.: 32970362
TJ Camper v/Tonny Paepke Jørgensen
Ndr. Fabriksvej 20
8722 Hedensted

Klagen vedrører:

Køb af bil
Ikke-medlemsvirksomhed

Modtagne dokumenter:

1.
2.
3.

Nævnets sammensætning:

Kim Rasmussen
Helle Brasch
Lars Ellegaard

Afgørelsesdato:

15. december 2017

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 formuleret sit krav således:
”kr. 283.010,00 til dækning af købspris, leveringsomkostninger, kreditomkostninger og 2 stk. fugttest”
Indklagede har krævet, at klageren ikke gives medhold.
Sagsfremstilling
Ved købsaftale af 14. september 2016 købte klager en brugt Fiat Ducato, Elnagh (autocamper) af indklagede
for 256.000 kr. Af slutsedlen fremgår, at autocamperen, der første gang er indregistreret den 1. april 2004,
havde kørt 75.531 km.
Efterfølgende har klager reklameret over fugt i autocamperen. Da parterne ikke har kunnet nå til enighed
herom, har klager indbragt sagen for Ankenævn for biler den 13. november 2017.
I klagen til ankenævnet hedder det bl.a.:
”…
Hvad går klagen ud på?
2 forsøg på udbedring af fugt uden nogen bedring
…”
I en mail af 30. oktober 2017 til indklagede har klager anført følgende:

Ankenævn for biler

|

Lautrupvang 2

|

2750 Ballerup

|

sekretariat@bilklage.dk

Indklagede har i sit første og eneste svar til ankenævnet anført:
”Indklagede er enig i de oplysninger klageren har angivet: Nej
Vi ønsker ikke at deltage så i kan bare køre sagen
Virksomhed er enig i brugerens fremstilling af sagsforløbet: Nej
…
Indklagede er indstillet på at imødekomme klagerens krav: Nej
…”
Ankenævnet har i sin helhed fået forelagt sagens bilag, herunder en fremlagt købekontrakt med ejendomsforbehold fra Santander, hvoraf bl.a. fremgår:

Ankenævnets begrundelse og afgørelse
Indklagede har i sit svar til ankenævnet anført, at virksomheden ikke ønsker at deltage i klagesagen. Afgørelsen træffes derfor alene på baggrund af klagerens oplysninger.
Det må herefter som ubestridt lægges til grund, at autocamperen er behæftet med mangler grundet fugt. Forholdet er ikke udbedret inden for rimelig tid, og klager er derfor berettiget til at ophæve 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 købe-
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summen 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 autocamper krav på at få købesummen på 256.000 kr.
tilbage med et fradrag af den nytte, som han har haft af køretøjet. Nævnet finder, at der for den nytte, som
klager har haft af køretøjet, skal fradrages 1,25 kr. for hver kilometer, som autocamperen på tilbageleveringstidspunktet ifølge kilometertælleren har kørt mere end 75.531 km. Købesummen forrentes som nedenfor
bestemt.
For så vidt angår kreditomkostninger og fugttest, kan der ikke gives medhold i denne del af klagen, da det
ikke er godtgjort, at indklagede har handlet ansvarspådragende, jf. købelovens § 80.
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, TJ Camper v/Tonny Paepke Jørgensen, skal inden 30 dage efter forkyndelse af denne afgørelse
betale klageren, N.N (finansieret hos Santander), 256.000 kr. med fradrag af 1,25 kr. pr. km, som køretøjet,
mrk. Fiat Ducato, Elnagh, reg. nr. N.N, stelnr. N.N, har kørt mere end 75.531 km på tidspunktet for tilbageleveringen, mod at klageren tilbageleverer køretøjet til indklagede. 256.000 kr. forrentes med Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af § 8 % fra den 13. november 2017 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.

Sign.

Kim Rasmussen
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