Afgørelse fra Ankenævn for biler
Klagesag nr.:

15702

Klager:

NN

Indklaget:

CVR-nr.: 12743491
Brønderslev Autogenbrug A/S
Teglværksvej 1
9700 Brønderslev

Klagen vedrører:

Køb af bil
Ikke-medlemsvirksomhed

Modtagne dokumenter:

1.
2.
3.

Nævnets sammensætning:

Steen Friis Nielsen
Michael Ern Nielsen
Lars Ellegaard

Afgørelsesdato:

19. januar 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 krævet, at købet ophæves. Endvidere er krævet:
”9.750,00 kr. til gearkasse/fordelerkasse
2.653,00 kr. til nyt viskeanlæg
47.879,37 kr. faktura fra Michael Automobiler for diverse reparationer
6.250,00 kr. til forstole med sædevarme”
Indklagede har krævet, at klageren ikke gives medhold.
Sagsfremstilling
Ved e-mail af 19. februar 2017 købte klager en brugt Audi Q7 3,0 TDI af indklagede. Bilen er første gang
indregistreret den 3. november 2006. Ifølge bilens salgsannonce kostede bilen 185.000 kr. I handlen indgik
en byttebil således, at den resterende købesum udgjorde 105.000 kr. Af den anførte e-mail fremgår:
[Se næste side]

Ankenævn for biler

|

Lautrupvang 2

|

2750 Ballerup

|

sekretariat@bilklage.dk

Klagers advokat har anført følgende i forbindelse med oprettelsen af klagen:
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Ved e-mail af 29. juni 2017 reklamerede klager over, at der var manipuleret med bilens kilometertæller.
I sagen foreligger følgende faktura af 1. marts 2017 på 9.750 kr. fra Autogear Huset i Horsens til ”Racing
Team Næsbjerg Gulve”:

Endvidere foreligger en faktura af 24. april 2017 på 3.316,25 kr. fra Aadum Autoophug A/S på et viskeranlæg til ”Næsbjerg Gulve”.
Fra samme foreligger en faktura af 10. juli 2017 til klager på 6.250 kr. vedrørende 2 stole med sædevarme.
Fra Michael Automobiler i Varde foreligger følgende faktura af 26. juni 2017 på 47.879,37 kr. til klager:
[Se næste side]
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Bilen har følgende synshistorik:
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Der foreligger udskrift af bilens servicebog, hvoraf blandt andet fremgår, at bilens speedometer er udskiftet
den 23. april 2012, at bilen på dette tidspunkt havde kørt 317.000 km, og at kilometerstanden på det nye
speedometer var 141.640.
Indklagede har over for ankenævnet anført:
”hej Jeg forstår ikke denne sag jeg har solgt bilen engros uden reklamationsret af nogen art”
Sagens øvrige bilag og indlæg mv. er ankenævnet bekendt, men gengives ikke i denne afgørelse.
Ankenævnets begrundelse og afgørelse
Efter købelovens § 4a, stk. 1, 2. pkt. har sælgeren bevisbyrden for, at der ikke foreligger et forbrugerkøb. Det
fremgår ikke af e-mailen, at bilen er solgt engros til en erhvervsdrivende, og bilen er heller ikke indregistreret til en erhvervsdrivende. Ankenævnet finder derfor, at der foreligger et forbrugerkøb.
Indklagede har ikke bestridt, at der foreligger de mangler ved bilen, der er gjort gældende af klager. Ankenævnet finder derfor, at bilen er mangelfuld, jf. købelovens § 75a, stk. 1 og 2, nr. 1 og § 76, stk. 1, nr. 1 og 4.
Bortset fra at klager har reklameret over, at bilens kilometerstand er manipuleret, foreligger der i øvrigt ingen
oplysninger om, at klager har reklameret inden reparationerne er iværksat, hvorved indklagede er blevet afskåret muligheden for at tilbyde afhjælpning, jf. § 78, stk. 3. Der kan derfor alene gives medhold med hensyn
til den fejlagtigt oplyste kilometerstand. Ankenævnet finder, at der herfor kan ydes et passende afslag i købesummen, jf. § 78, stk. 1, nr. 3. Beløbet fastsættes skønsmæssigt til 25.000 kr.
A F G Ø R E L S E:
Indklagede, Brønderslev Autogenbrug A/S, skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne afgørelse betale
25.000 kr. til klageren, NN.
Beløbet skal forrentes med Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 8 % fra den 3. oktober 2017
til betaling sker.
Klagegebyret på 400 kr. tilbagebetales af ankenævnet til klageren.
Sign.
Steen Friis Nielsen
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