Afgørelse fra Ankenævn for biler
Klagesag nr.:

16253

Klager:

NN

Indklaget:

CVR-nr.: 21020079
SkanX Rødovre
v/Leif Illum Nielsen
Prøvensvej 24
2610 Rødovre

Klagen vedrører:

Reparation af bil
Ikke-medlemsvirksomhed

Modtagne dokumenter:

1.
2.

Nævnets sammensætning:

Kim Rasmussen
Michael Ern Nielsen
Erik S. Rasmussen

Afgørelsesdato:

26. oktober 2018

Forbrugerens klage
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 12.447 kr.
Indklagede har ikke svaret i sagen.
Sagsfremstilling
Klager ejer en Fiat Ducato 230, der første gang er indregistreret den 24. juli 1998. På tidspunktet for klagens
modtagelse i ankenævnet havde bilen efter det oplyste kørt 90.679 km.
Klager har indleveret sin bil til reparation til indklagede. Efterfølgende er der mellem parterne opstået uenighed, hvorfor sagen er indbragt for ankenævnet. Klager har nærmere redegjort for hændelsesforløbet og sit
krav således:
[Se næste side]

Ankenævn for biler

|

Lautrupvang 2

|

2750 Ballerup

|

sekretariat@bilklage.dk

[Fortsætter på næste side]
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Der foreligger følgende faktura af 29. september 2017 fra indklagede på 2.450 kr. inkl. moms:

Af faktura af 1. november 2017 fra Auto Zentrum Glinde fremgår:

Indklagede er via e-mail og brev sendt med almindelig post opfordret til at svare i sagen. Indklagede er gjort
opmærksom på, at manglende besvarelse af klagen betyder, at ankenævnet kan træffe afgørelse i sagen på
det foreliggende grundlag.
Sagens øvrige bilag og indlæg mv. er ankenævnet bekendt, men gengives ikke i denne afgørelse.
Ankenævnets begrundelse og afgørelse
Indklagede har ikke svaret i sagen, og ankenævnet lægger derfor som ubestridt klagers oplysninger til grund
for afgørelsen.
Det må herefter lægges til grund, at indklagedes udskiftning af hjuleje ikke blev udført fagligt korrekt, hvilket forårsagede skade på bilen i det af klager anførte omfang.
Ankenævnet finder, at indklagede herved har pådraget sig et erstatningsansvar.
Indklagede er derfor forpligtet til at dække klagers udgift til reparationen på i alt 882,92 EUR.
Der er ikke i øvrigt grundlag for at imødekommer klagers krav.
Da klageren har fået medhold i det væsentligste, 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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A F G Ø R E L S E:
Indklagede, SkanX Rødovre v/Leif Illum Nielsen, skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne afgørelse
betale 882,92 EUR til klageren, NN.
Beløbet skal forrentes med Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 8 % fra den 5. juli 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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