Afgørelse fra Ankenævn for biler
Klagesag nr.:

16110

Klager:

NN

Indklaget:

CVR-nr.: 30705092
Hundige AC Holding ApS
Hundige Strandvej 27
2670 Greve

Klagen vedrører:

Reparation af bil
Ikke-medlemsvirksomhed

Modtagne dokumenter:

1.
2.
3.

Nævnets sammensætning:

Kim Rasmussen
Lennart Fogh
Erik S. Rasmussen

Afgørelsesdato:

17. august 2018

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:
”Vi forventer en regning på 25.000 inkl. moms plus leje af lånebil til 1859 kr. inkl. moms = 26.859
kr.inkl. moms”.
Indklagede har krævet, at klageren ikke gives medhold.
Sagsfremstilling
Klager ejer en Audi A6 2,0 Avant, der første gang er indregistreret den 23. januar 2004. På tidspunktet for
klagens modtagelse i ankenævnet havde bilen kørt 160.000 km.
Klager har indleveret sin bil til reparation til indklagede. Om baggrunden og forløbet har klager anført følgende:
”Reparationen er endnu ikke betalt, da beløbet ligger langt fra det aftalte.
Hvad går klagen ud på?
1). Markant merpris end oprindelig aftalt (jf. vedhæftede dokumenter).
2). Mangler efter reparation (jf. vedhæftede maildialog).”
Der foreligger i sagen følgende tilbud af 13. oktober 2017 fra indklagede på 20.818,10 kr.:

Ankenævn for biler

|

Lautrupvang 2

|

2750 Ballerup

|

sekretariat@bilklage.dk

Tilbuddet blev fremsendt ved følgende e-mail af 13. oktober 2017 fra indklagede:

Der foreligger følgende faktura af 8. november 2017 fra indklagede på 38.828,46 kr.:
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Der er i sagen fremlagt en e-mailkorrespondance mellem parterne, der er ankenævnet bekendt, men som ikke
gengives i denne afgørelse, bortset fra følgende:
[Se næste side]
Den 21. januar 2018 skrev klager til indklagede:
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Indklagede svarede 22. januar 2018 således:

Indklagede har over for ankenævnet anført:
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”Jeg har en fast aftale med NN som mail til 21000,- hermed i aftalen står der at der skal skiftes Tandrem , dette er bekræftet telefonisk , dette aftale gør at jeg oplyse pris for reservedel og tag forbehold
for dette reparation også som er meget normalt ved en sådan reparation og en sådan Bil , Se dataile pr.
mail alle priser vedr. Tandrem. , men desværre kunden har opfattet denne pris som slut pris , dette har
jeg også måtte forklare det i min mail , Se mail nummer 6 herunder modtage jeg en Mail om , at vi
skal se efter et andet problem i bilen ( Se mailen fra NN ) ( Deres sprinkle bagtil ) Jeg har svaret på
mailen vedr. alle priser samt hvorfor det er pris diff. mellem den første tilbud og det endeligt regning ,
dette er vedhæftet også med hele forklaring.
…
Kunden har accepteret en reparation den 03-10-2017 , det er efter 4 måneder , høre jeg for 1. gang fra
kunden , dette er ikke accepteret ikke kun der er gået 4 måneder , men fordi vores bogholdriget begynder at sende rykker ude til kunden , hermed har jeg haft mulighed for at høre fra kunden for 1. gang
den 20-01-2018.”
Klager har hertil anført:
”Jeg har aldrig accepteret at tilbuddet var eksklusiv timer. Da jeg afhenter bilen på værkstedet den 310-2017 bliver jeg forelagt en faktura der er langt næste over det forventede, og den vil jeg lige kigge
på. Og hvis jeg ellers forstår værkstedet korrekt, så har dele af tilbuddet været inkl. timer (Fx Dinitrol
post 15 i tilbud) mens andet ikke har? Der optræder endvidere poster på tilbuddet der angiver løn til
udskiftning-justering (post 20 i tilbud) og løn til fejlfinding / test (post 21 i tilbud). Det giver mig det
klare indtryk at tilbuddet er inklusiv timeløn. Ellers havde jeg naturligvis bedt om at få dette inkluderet
i tilbuddet!”
Sagens øvrige bilag og indlæg mv. er ankenævnet bekendt, men gengives ikke i denne afgørelse.
Ankenævnets begrundelse og afgørelse
Indklagede har afgivet et skriftligt tilbud på udførelse af arbejde på 20.818,10 kr. Der er enighed om, at klager yderligere har accepteret, at bilen fik skiftet tandrem og vandpumpe. Der er uenighed om, hvorvidt den
pris, klager fik oplyst herfor, indeholdt timeløn. Indklagede har endeligt faktureret det udførte arbejde med
38.828,46 kr., det vil sige ca. 18.000 kr. mere end tilbuddet.
Indklagede har ikke sikret sig, at klager har accepteret, at der udførtes yderligere arbejde på bilen, eller hvilken pris tandrem og vandpumpe skulle skiftes til. Indklagede er derfor ikke berettiget til at fakturere et større
beløb end anerkendt af klager. Der gives derfor medhold i klagen.
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, Hundige AC Holding ApS, skal anerkende alene at kunne fakturere det arbejde, der er udført ved
faktura nr. 14832 af 8. november 2017, med 26.859 kr. inkl. moms over for klager, NN.
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.
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Sign.
Kim Rasmussen
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