Afgørelse fra Ankenævn for biler
Klagesag nr.:

16241

Klager:

NN

Indklaget:

CVR-nr.: 30873750
Auto Box
v/Alaa Mansour
Jegstrupvej 58
8361 Hasselager

Klagen vedrører:

Køb af bil
Ikke-medlemsvirksomhed

Modtagne dokumenter:

1.
2.
3.

Nævnets sammensætning:

Kim Rasmussen
Michael Ern Nielsen
Nils Suhr Andersen

Afgørelsesdato:

26. oktober 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 indklagede skal betale 9.923 kr.
Indklagede har krævet, at klageren ikke gives medhold.
Sagsfremstilling
Klager har købt en brugt Opel Meriva 1.3 CDTI for 49.999 kr. Bilen er registreret til klager den 13. juni
2018 og er første gang indregistreret den 25. juni 2010. Klager har angivet, at bilen er købt af indklagede,
hvilket indklagede har bestridt. I sagen foreligger følgende slutseddel:
[Se næste side]

Ankenævn for biler

|

Lautrupvang 2

|

2750 Ballerup

|

sekretariat@bilklage.dk

[Fortsætter på næste side]
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I sagen er fremlagt en anmeldelseskvittering til SKAT til brug for registrering af bilen. Heraf fremgår, at
indklagede er anmelder.
Sagen er indbragt for ankenævnet den 29. juni 2018, hvor bilen efter klagers oplysninger havde kørt 178.114
km. Klageren har anført følgende i forbindelse med oprettelsen af klagen:
”Hvad går klagen ud på?
1. I løbet af ca. 1½ uge bliver rattet meget svært at dreje. Vores normale lokale mekaniker kontaktes.
Der oplyses herfra, at der mangler servo olie og tandstang er defekt - dette er ikke et godt tegn, da det
er et lukket system. Mekaniker hælder ½ liter olie på - beholder er tom, han regner ikke med, at det
holder weekenden over, da det begynder at dryppe ud. Mekaniker udarbejder skriftligt tilbud.
Forhandler kontaktes pr. mail. Han ringer tilbage og siger, at vi kan komme forbi næste dag lørdag.
Lørdag kører jeg derud. Forhandler oplyser, at jeg kan komme og aflevere bilen mandag og hente den
torsdag/fredag. Mandag kører jeg til forhandler, der så intet vil have med sagen at gøre.”
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Der foreligger følgende tilbud af 22. juni 2018 fra Karlby Autoværksted i Hornslet på 9.923,20 kr.:

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:
”bilen ikke er solgt af os. Vi har Adresse Autobox Jegstrupvej 58 8361 Hasselager”.
Ankenævnets sekretariat har anmodet klager om at redegøre nærmere for købet af bilen. Klager har i den
forbindelse anført:

Indklagede har hertil anført:
”Vi har ikke solgt ham bilen.”
Sagens øvrige bilag og indlæg mv. er ankenævnet bekendt, men gengives ikke i denne afgørelse.
Ankenævnets begrundelse og afgørelse
Efter købelovens § 4 a, stk. 1, 2. pkt., har sælgeren bevisbyrden for, at købet ikke er et forbrugerkøb.
Uanset den fremlagte slutseddel finder ankenævnet efter klagers redegørelse for købet, sammenholdt med at
indklagede har anmeldt bil til registrering, at det er godtgjort, at klager har købt bilen af indklagede. Ankenævnet lægger derfor til grund, at der foreligger et forbrugerkøb.
Indklagede har ikke bestridt, at der foreligger de mangler ved bilen, der er anført af klager, jf. købelovens §
75a, stk. 2, nr. 1 og § 76, stk. 1, nr. 4.
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Manglerne er ikke afhjulpet af indklagede. Klager er derfor berettiget til et passende afslag i købesummen,
der i medfør af § 78, stk. 1, nr. 3, passende fastsættes til det beløb, der er indhentet tilbud på, at bilen kan
repareres for.
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, Auto Box v/Alaa Mansour, skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne afgørelse betale
9.923,20 kr. til klageren, NN.
Beløbet skal forrentes med Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 8 % fra den 29. juni 2018 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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