Afgørelse fra Ankenævn for biler
Klagesag nr.:

16151

Klager:

NN

Indklaget:

CVR-nr.: 38598317
BorumBiler v/Ammar Khairy El-Dirawi
Borumvej 50
8381 Tilst

Klagen vedrører:

Køb af bil
Ikke-medlemsvirksomhed

Modtagne dokumenter:

1.
2.
3.

Nævnets sammensætning:

Steen Friis Nielsen
Michael Ern Nielsen
Nils Suhr Andersen

Afgørelsesdato:

19. september 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:
”jeg vil gerne have dækket udgifter til de reservedele der skal bruges som udgør 4500 kr (fra tyskland)så må jeg selv få en mekaniker til at lave det da det koster mig 1500 kr at køre frem og tilbage til
forhandleren”.
Indklagede har krævet, at klageren ikke gives medhold.
Sagsfremstilling
Klager har oplyst, at han har købt en brugt Fiat Punto 1,9 JTD af indklagede for 16.000 kr. Bilen er første
gang er indregistreret den 23. august 2007 og registreret til klager den 13. marts 2018. Der foreligger ikke en
slutseddel.
Sagen er indbragt for ankenævnet den 9. maj 2018, hvor bilen efter klagers oplysninger havde kørt 200.500
km. Klageren har anført følgende i forbindelse med oprettelsen af klagen:
”Hvad går klagen ud på?
1. begge trækaksler er slidt i stykker
2. køler utæt
3. intercooler utæt
4. luft rør til intercooler gennem tæret
5. aircon virker ikke
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6. gløderør skal udskiftes
7. elektrisk bagklap delvis i stykker
8. bremser ryster
9. ladetryksregulering ikke tilsluttet pga defekt
10. venstre forfjeder knækket
11. mulig fusk med kørte km”
Der er i sagen fremlagt en korrespondance mellem parterne, der er ankenævnet bekendt, men som ikke gengives i denne afgørelse.
Indklagede har over for ankenævnet anført:
”Ingen af nævnte fejl, var til stede da bilen blev solgt. Dette er lgså langtid siden, at bilen er blevet afhentet fra os
…
Klageren har på intet tidspunkt, indgået i Dialog med Ammar fra BorumBiler
…
Bilen har kostet under 20.000kr og køber fik et afslag pga den lange kørertur, samt en fejl som køber
“mente” bilen havde.”
Sagens øvrige bilag og indlæg mv. er ankenævnet bekendt, men gengives ikke i denne afgørelse.
Ankenævnets begrundelse og afgørelse
Klager har købt en over 10 år gammel bil for efter det oplyste 16.000 kr., der har kørt ca. 200.000 km. Klager
kan forvente en bil, der er lovlig, men ikke en bil, der i det hele er fri for fejl.
Efter gennemgang af de af klager påberåbte fejl, og således som sagen er oplyst, finder ankenævnet, at alene
forholdet vedrørende knækket forfjeder udgør en køberetligt relevant mangel, jf. købelovens § 75a, stk. 2, nr.
1 og § 76, stk. 1, nr. 4. Forholdet findes at have været til stede på leveringstidspunktet, og klager er derfor
berettiget til et passende afslag i købesummen, jf. købelovens § 78, stk. 1, nr. 3. Afslaget fastsættes skønsmæssigt til 2.000 kr.
Klager har alene fået medhold i en mindre del af kravet, og indklagede pålægges derfor ikke sagsomkostninger, ligesom klagegebyret ikke tilbagebetales.
A F G Ø R E L S E:
Indklagede, BorumBiler v/Ammar Khairy El-Dirawi, skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne afgørelse
betale 2.000 kr. til klageren NN.
Beløbet skal forrentes med Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 8 % fra den 9. maj 2018 til
betaling sker.
Sign.
Steen Friis Nielsen
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