Afgørelse fra Ankenævn for biler
Klagesag nr.:

15741

Klager:

NN

Indklaget:

CVR-nr.: 38493299
HS Automobiler Ølsted ApS
Bottrupvej 1
8723 Løsning

Klagen vedrører:

Køb af bil
Ikke-medlemsvirksomhed

Modtagne dokumenter:

1.
2.
3.

Nævnets sammensætning:

Kim Rasmussen
Helle Brasch
Nils Suhr Andersen

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:
”Bilen skal gerne nedvejes som aftalt for sælgers regning. Ned vejning af bilen, var af stor betydning
for os i forbindelse med købet af bilen. Handlen af bilen skal gå tilbage.”
Indklagede har taget bekræftende til genmæle.
Sagsfremstilling
Ved faktura af 14. juni 2017 købte klager en brugt Land Rover Freelander 1,8 van af indklagede for 49.500
kr. Bilen er første gang indregistreret den 17. august 2004. Det er ikke oplyst, hvor meget bilen havde kørt på
købstidspunktet. I fakturaen er angivet:

Klageren har anført følgende i forbindelse med oprettelsen af klagen:
”I forbindelse med købet af bilen, skulle bilen nedvejes for sælgers regning.
Herudover blev der aftalt 6 måneders garanti på bilen.
Hvad går klagen ud på?
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Sælger har ikke sørget for at få ned vejet bilen. Vi har ikke modtaget kvittering på at afgiften vedrørende ned vejningen af bilen er betalt.
Forsøgt dialog med sælger, via telefon, mail, dog uden at få en tilbagemelding herpå.
Hvornår er der klaget til forhandleren første gang?
Klagedato: 19-06-2017
Hvad er resultatet af din klage?
Vi kan ikke få et reelt svar fra sælger. Han fylder os med oplysninger, som vi ikke kan få bekræftet,
blandt andet at sagen er overgået til Quickimport, vil tage højest 14. dage, og vi vil høre nærmere. Vi
har intet hørt.”
Der er i sagen fremlagt en e-mailkorrespondance mellem parterne, der er ankenævnet bekendt, men som ikke
gengives i denne afgørelse.
Indklagede har over for ankenævnet anført:

Klager har den 23. oktober 2017 oplyst at have sendt kopien af registreringsattesten til indklagede. Den 12.
november 2017 har klager yderligere anført:
”Ud over nævnte krav, hører jo også opkrævningen af periodisk afgift (motor) på beløb: 5787,67 den
7.9.2017 til SKAT. . Hertil skal der lægges renter og bøde for ikke at indbetale beløbet tidsmæssigt
korrekt. Beløbet skal indbetales til SKAT - Centralregistret for motorkøretøjer, Damstrædet 2, 6950
Ringkøbing”.
Indklagede har ikke afgivet yderligere svar i sagen.
Sagens øvrige bilag og indlæg mv. er ankenævnet bekendt, men gengives ikke i denne afgørelse.
Ankenævnets begrundelse og afgørelse
Der er enighed om, at indklagede ikke i overensstemmelse med parternes aftale har foranlediget bilen nedvejet. Der foreligger derfor en mangel ved bilen, jf. købelovens § 75a, stk. 1 og § 76, stk. 1, nr. 1, der berettiger
klager til et passende afslag på 5.000 kr., jf. § 78, stk. 1, nr. 3.
Klager har ikke i øvrigt ført bevis for sit krav.
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.
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Indklagede, HS Automobiler Ølsted ApS, skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne afgørelse betale
5.000 kr. til klageren, NN.
Beløbet skal forrentes med Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 8 % fra den 19. oktober
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.
Klagegebyret på 400 kr. tilbagebetales af ankenævnet til klageren.
Sign.
Kim Rasmussen
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