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Gulp 
Hva nå?  



Puh … 



Viser til tidligere korrespondanse, senest vårt brev av 24.07.12 til klager. Vi har nå sett 
nærmere på denne saken og vil komme med vårt syn på denne.  
 
Sakens fakta: 
Partene inngikk 21.05.10 en avtale der klager kjøpte en 2007 modell Citröen Berlingo av 
innklagede. Prisen ble avtalt til kr. 107.000,- og kilometerstand var 42.726 km.  
 
Klagers anførsler i hovedsak: 
Klager sier at man er opplyst om at bilen er kollisjonsskadet, men er reparert av kvalifisert 
verksted. Litt etter kjøpet ble det oppdaget eksoslukt inne i bilen på tomgang, men var usikre 
på om bilen skulle være sånn på grunn av at den var forholdsvis ny. Høsten 2010 oppstod 
det problemer med å gire i mellom 3. og 4. gir. Dette ble utbedret på garanti og klager fikk 
leiebil. På forsommeren 2011 oppstod en ulyd i bremsene, disse ble demontert og renset 
under service, bilen hadde da en kilometerstand på 64.381 km. I oktober 2011 oppstod en 
ulyd i forstilling, og begge hjullager måtte byttes. Klager kontaktet selv Citröen Norge som 
dekket dette, kilometerstand var da 70.344 km. Bilen gikk så relativt greit fram til den stoppet 
12.02.12. Det viste seg at det var feil på veivakselsensoren og klager betalte for utbedring og 
egenandel for at NAF fraktet bilen. Kilometerstanden var på dette tidspunktet 77.373 km. 
Etter å ha kjørt 3.200 km. til falt 5. giret ut under kjøring. Etter noe kommunikasjon foretar 
innklagede utbedring, men klager blir avkrevd kr. 5.000,- for henting av bilen.  Klager drar 
bilens kvalitet i tvil og opplyser at i tillegg til ovennevnte har hun måtte bytte alle bremser. Det 
ble innhentet pristilbud i fra Skogveien Auto AS og Innklagede, og førstnevnte ble valgt på 
grunn av pris. Når girkasse var ute ble det anbefalt å skifte clutch da denne var noe slitt, 
dette valgte klager å ikke gjøre. Bakre eksosoppheng og potte var defekt. Ved reparasjon 
hos Skogveien Auto AS fant man at det var et tidsspørsmål før også bakre potte måtte 
skiftes. I tillegg er det slitt dynamoreim. Klager har i den siste perioden bilen var på verksted 
krevd leiebil, men fikk ikke dette og måtte selv foreta en organisering da hun var avhengig av 
bil i forbindelse med jobb.    
 
Klager sier at hun har en bil hun ikke kan stole på, og at hun har kommende utgifter på 
denne. Det påpekes at det har vært store kostnader på bilen de to siste årene, og denne 
historikken vil  forringe bilens verdi. Videre sier klager at grunnen til at det har gått to år før 
hun krever heving av kjøpet er at ting har skjedd gradvis hun har klart å ”krangle” seg til å få 
dekket de største kostnadene. Nå mener imidlertid klager at det er nok. Klager krever heving 
av kjøpet, dekning av de kostnader hun har hatt som følge av feil og mangler, at innklagede 
frafaller frakt av bilen i mai 2012 og dekning tilsvarende prisen for leiebil i perioden 19.04.12 
til 11.06.12.     
 
Innklagedes anførsler i hovedsak: 
Innklagede sier at et totalt krav på kr. 154.738,- etter to års bruk fremstår som useriøst. 
Kontrakt ble underskrevet 21.05.10 og levering ble foretatt 28.05.10. Tilstandsrapport med to 
anmerkninger ble lagt fram for klager og liten oljelekkasje ble utbedret sammen med 
leveringsservice. Det ble opplyst om at bilen hadde hatt en større skade. Etter dette blir 
innklagedes selger kontaktet på grunn av vanskeligheter med å gire i fra 3. til 4. gir. Bilen blir 
levert inn for utbedring 14.10.10, og utbedring blir foretatt uten kostnader for klager. Det ble 
stilt leiebil til disposisjon for klager. Den 25.02.11 blir det utført en periodisk Kjøretøykontroll 
uten anmerkninger, denne blir foretatt av Midtstranda karosseri. Det blir foretatt en 60.000 
km. service av Skogveien Auto AS (Vår anmerkning: hvor bremser ble reparert/vedlikeholdt), 
dette var ukjent for innklagede fram til saken ble mottatt fra vårt kontor. 13.10.11 skiftet 
Skogveien Auto AS forhjulslager under reklamasjon, også dette var ukjent for innklagede 
fram til nå.  Kilometerstanden var da 70.344 km. Videre ble veivakselsensor skiftet av 
Skogveien Auto 15.02.12, heller ikke dette hadde innklagede kjennskap til før vår 
henvendelse. Det opprettes en ny ordre 11.05.12 på grunn av feil med girkasse. Det blir 
avdekket brudd i primæraksel. Klager skal da ha blitt bedt om at bilen skulle/kunne kjøres til 
innklagede for utbedring. Dette skal klager ha nektet og skal ha ”beordret” innklagede til å 

bringe bilen på annen måte. Utbedring skjedde vederlagsfritt, mens innklagede fakturerte 
klager for transporten. Til slutt skal bilen ha vært inne hos Skogveien Auto AS 14.06.12 for 
diverse reparasjoner av slitedeler/service.  
 
Siden levering har bilen kjørt 38.000 km, og det har i perioden vært tre verkstedbesøk utover 
ordinært vedlikehold. Verkstedbesøkene dreier seg om to forskjellige feil ved girkasse og en 
gang for hjullager.  Innklagede mener at denne saken har blitt håndtert korrekt, uten 
unødvendig hinder og kostnad for klager. Med denne begrunnelse avvises klagen.  
 
Forbrukerrådet ser slik på saken: 
Det er inngått en avtale i mellom en næringsdrivende og en forbruker og det vil derfor være 
Forbrukerkjøpsloven som legges til grunn i vår vurdering.  
 
Klager har rettet et krav om heving av kjøpet. For at klager skal kunne heve kjøpet må det 
foreligge en mangel som ikke er uvesentlig. Ut i fra sakens dokumenter er det foretatt 
vederlagsfrie utbedringer i fra Skogveien Auto AS og innklagede. Etter disse utbedringene 
kan vi ikke se at bilen er i en stand som gjør at vilkårene for heving av kjøpet er oppfylt. I 
følge klager er det som gjenstår at clutchen er noe slitt og bakre potte må skiftes.  Når det 
gjelder clutch er denne opplyst av Skogveien Auto AS  å være noe slitt, og anbefalingen om 
å skifte denne må anses som et praktisk råd som følge av at girkasse var ute av bilen og at 
dette kunne bli kostnadsbesparende på sikt. Det at clutchen er noe slitt på en bil som har 
gått ca. 80.000 km.  må antas å ikke være en kjøpsrettslig mangel.  Det at bakre potte må 
skiftes kan vi ikke se at er å betrakte som en mangel litt over to år og 42.742 km. etter at 
klager overtok bilen.   
 
Det er et spørsmål om klager har rett til erstatning i fra innklagede på de 
utbedringer/reparasjoner som er foretatt hos Skogveien Auto AS som ikke har blitt dekket av 
innklagede/ importør,  om klager vil være pliktig til å betale for frakten av bilen i forbindelse 
med skifte av girkasse og om klager vil ha krav på å få dekket det som leiebil ville ha kostet i 
perioden bilen har stått på verksted. 
 
 De utbedringer/reparasjoner som er foretatt av Skogveien Auto AS som er betalt av klager 
selv er ut i fra hva vi kan se av sakens dokumenter følgende: 

! Reparasjon av bremser 20.06.11 
! Feste av innerskjerm 20.06.11 
! Feilsøking (viste feil på veivakselsensor) og skifte av kontakt 15.02.12 
! Reparasjon av bremser , skifte av dynamoreim og festet eksospotte 14.06.12. 

 
Innklagede hevder at de ikke har vært gjort kjent med de tre første punktene ”før nå”, og når 
det gjelder det siste punktet er dette å betrakte som slitedeler.  
 
Det skal reklameres innen rimelig tid etter at feil/mangler ble oppdaget eller burde vært 
oppdaget. Denne fristen kan aldri være kortere enn to måneder.  Når det gjelder de tre første 
punktene må det antas at det ikke er reklamert innen rimelig tid ut i fra Forbrukerkjøpslovens 
bestemmelser.  
 
Reparasjon av bremser, skifte av dynamoreim og feste eksospotte kan vi ikke se at er å 
betrakte som en mangel. Dette med samme begrunnelse som under punktet om at bakre 
potte må skiftes. Det ikke er dokumentert at dette er forhold som kan tilbakeskrives til bilens 
tilstand på kjøpstidspunktet.  
 
Vi vil også tillegge at det ikke er dokumentert at den reparasjonen som er foretatt etter at 
bilen var kollisjonsskadet ikke er utført fagmessig.  Kollisjonsskaden er  et forhold som det 
var opplyst om før avtaleinngåelsen, og vi kan ikke se at det er dokumentert at det påberopte 
har en årsakssammenheng med  denne reparasjonen.  

Før kurset 



 
Det er også krevd at innklagede frafaller sitt krav for frakt av bilen i forbindelse med skifte til 
brukt girkasse 11.05.12. Ut i fra klagers opplysninger går det fram at regning for frakt av bilen 
kom overraskende på klager, mens innklagede sier at de har belastet klager for frakt av bilen 
da de ba om at bilen skulle kjøres til dem men klager ”beordret” innklagede å hente bilen. 
Utgangspunktet et at utbedring skal skje uten kostnad for klager, men det er et spørsmål om 
hvem som hadde ansvaret for å bringe bilen til innklagedes verksted. Det er klart at det er 
inngått en avtale om at innklagede skal hente bilen, men det går ikke fram av sakens 
dokumenter om det er avtalt hvem som skal bære kostnadene. Ut i fra dette mener vi at 
innklagede bør bære disse kostnadene. Slik vi ser det er den innklagede som er den 
profesjonelle parten i avtaleforholdet som har ansvaret for klarhet i avtalen.  Når dette ikke er 
tilfelle bør kravet frafalles.    
 
Det er lagt fram et krav i fra klager om å få dekket det som leiebil ville kostet i perioden 
19.04.12 – 11.06.12. For å kreve erstatning må det dokumenteres kostnader som oppstår 
som en direkte følgende av en mangel. Vi kan ikke se at klager har dokumentert  noen 
kostnader.   
 
Ut i fra vår vurdering mener vi at saken bør løses ved at innklagede frafaller sitt krav for frakt 
av bilen, og at dette må anses som en endelig løsning i saken.  
 
Vi vil be om at partene så snart som mulig, og senest innen 14 dager, gir en tilbakemelding 
på om vår vurdering aksepteres eller ikke. Dersom en eller begge parter ikke skulle 
akseptere denne, vil saken bli avsluttet og partene vil få anledning til å bringe denne inn for 
Forbrukertvistutvalget.  
 
Likelydende brev er sendt begge parter.  
 
 



Vi viser til brev av 11.september 2012 til Sissel Indseth. Vi vil først beklage at denne saken 
har tatt lang tid, men vi har nå hatt anledning til å se nærmere på denne. 
 
Vårt forslag til løsning 
Forbrukerrådet har etter en vurdering kommet fram til at saken bør løses ved at Alfa 
Bilsenter AS betaler klager kr 3 500,- i prisavslag som endelig oppgjør i saken. 
 
Sakens fakta 
Thor Ole Indseth kjøpte 5. juni 2012 en 1993 modell Audi A80 av Alfa Bilsenter AS. 
Kilometerstand var oppgitt til 137.000 km, og prisen ble avtalt til kr 22 885,-. Av annonse går 
det fram at det er en ”meget pen & velholdt Audi 2,0 L med lav km.”, mens det av kontrakten 
går fram at bilen ”Selges som den står ”as is” uten garanti, som rep.objekt.” Indseth 
reklamerte skriftlig på takluke og håndbrekk 2. august 2012, denne reklamasjonen ble avvist 
av Alfa Bilsenter AS 4. august 2012.    
 
Indseth sin klage  
Indseth sier at det ikke er mulig å benytte takluke fordi lukkemekanismen ikke fungerer. 
Håndbrekket er ikke optimalt og må strammes for å kunne brukes. Videre sier Indseth at hun 
er klar over at det etter hvert blir slitasje og feil på eldre biler, men hun regnet med at bilen 
var i den stand som Alfa Bilsenter AS opplyste om i annonsen. Her er det ikke opplyst om 
noen feil. I følge Indseth vil det koste en del å reparere takluken, da dette er en vanskelig 
jobb. Indseth krever et prisavslag på kr 5 000,-. 
 
Alfa Bilsenter AS sitt svar 
Alfa Bilsenter AS sier at Indseth er blitt opplyst både muntlig og skriftlig om at bilen er et 
reparasjonsobjekt. Det står to steder i kontrakten at bilen selges som den står som et 
reparasjonsobjekt. Indseth sitt krav om prisavslag avvises.  
 
Hvilken lov gjelder 
Det er solgt en bil fra en profesjonell bilselger til en forbruker, og  Forbrukerrådets vurdering 
vil derfor bli foretatt etter forbrukerkjøpsloven. 
 
Bilen er solgt som den er og som et reparasjonsobjekt 
Det at bilen er solgt som den er fritar ikke Alfa Bilsenter AS fra alt ansvar, men begrenser 
ansvaret. Forbrukerkjøpsloven stiller, når det er tatt slike forbehold, krav til at det er gitt 
riktige opplysninger og at opplysninger av betydning ikke er holdt tilbake. I tillegg skal det 
være samsvar i mellom kjøpesummen og bilens verdi.    
 
Det er ikke gitt like opplysninger i annonse og kontrakt. Det at bilen er solgt som et 
reparasjonsobjekt kan vi ikke legge særlig vekt på, da Alfa Bilsenter AS ikke har opplyst om 
hva som må repareres på bilen. Kjøpesummens størrelse gjenspeiler heller ikke at bilen er et 
reparasjonsobjekt. Bilen er opplyst å være meget pen og velholdt.  
 
Kravet om prisavslag 
Alfa Bilsenter AS har ikke sagt seg uenig i at takluke og håndbrekk må repareres, men har 
vist til de forbeholdene som er tatt i kontrakten. Det at lukkemekanismen til takluke ikke 
fungerer og håndbrekk ikke kan benyttes, er noe Alfa Bilsenter AS som en profesjonell 
bilselger burde vært kjent med. Dette er opplysninger som Indseth burde ha fått i forbindelse 
med at avtalen ble inngått. Når dette ikke er gjort vil Indseth, slik vi ser det, ha krav på et 
prisavslag. 
 
Prisavslagets størrelse 
Indseth har krevd et prisavslag på kr 5 000,-.  Vi har ikke sett noen dokumentasjon på 
kostnadene ved å reparere takluke og håndbrekk, men antar at dette beløpet er i nærheten 
av reparasjonskostnadene. Når Indseth kjøper en 1993 modell bil til kr 20 000,- må det i 

utgangspunktet forventes noe vedlikeholdskostnader etter kjøp. Ut i fra dette mener vi at det 
kan gjøres et fratrekk, og at prisavslaget forholdsmessig kan settes til kr 3 500,-.  
 
 
Tilbakemelding 
Vi vil be om at begge parter gir en tilbakemelding på om vårt løsningsforslag aksepteres eller 
ikke innen en uke. Dersom dette ikke blir akseptert av en eller begge parter, vil saken bli 
avsluttet og partene vil få anledning til å bringe denne inn for Forbrukertvistutvalget.    
 
Likelydende brev er sendt begge parter.  

Etter kurset 



Så kom denne … 



Og denne …  

Registrere? 

Sende? 

Svare? 

Det mangler 
kontoummer! 
Hva gjør jeg?  



Altså. For det første:  

•  Mange der ute vet hva som er en god tekst! 
•  De er likevel prisgitt de tekstene systemet gir dem.  
 
 
 



For det andre:  

•  Mye bra systemarbeid er gjort: språkprofiler, 
retningslinjer, sjekklister. 

•  Ikke slipp det!  



For det tredje:  

•  Nye sektorer må på banen: Helse-Norge og 
kommunene. 





7. desember 2012  
Vidar Lynghammar og Margrete Kilde Nes 

Takk for oss! 

vidar@arkitekst.no 
margrete@arkitekst.no  
 
www.arkitekst.no 
 


