
 

Har vi styr på, om der skal være særeje eller 

fælleseje i vort ægteskab? (Ægtepagt om 

særeje) 

1. Skal vore pensioner gøres til fælleseje 

og deles med den anden i tilfælde af 

skilsmisse? (Pensionsægtepagt)  

2. Har vi styr på, hvem der skal arve efter 

førstafdøde, og hvem der skal arve 

efter længstlevende? (Testamente)  

3. Skal arven til vore børn gøres til 

særeje for dem? I så fald skal denne 

arv ikke deles med barnets ægtefælle i 

tilfælde af en skilsmisse. 

4. Har vi styr på, hvad der skal ske, hvis 

en af os bliver alvorligt syg? 

(Generalfuldmagt eller 

fremtidsfuldmagt)  

5. Hvem skal have d 

6.  18 år? (Børnetestamente) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

En biladvokat kan hjælpe 

dig, hvis du ikke kan finde 

en løsning. 

 

www.paulex.dk 
 

Hvem skal betale for fejl?  

Forhandleren skal betale:   

 Samtlige udgifter til at rette fejl og mangler i to år 

efter købet.  

 Særlige udgifter til transport og bugsering. 

 Den lånebil, forhandleren vil stille til rådighed, 

hvis fejlen ikke kan løses hurtigt, og du ikke kan 

klare dig uden en bil i ventetiden.  

Forhandleren skal ikke betale:  

 Fejl som skyldes din forkerte eller voldsomme 

brug af bilen-  

 Fejl opstået af almindeligt slid, som man må 

forvente af en bil med den pågældende alder og 

antal kørte km.  

 Specifikke fejl, som forhandleren tydeligt har 

taget forbehold for inden købet, og eks. skrevet 

på slutsedlen.  

Kilde: Forbrugerrådet 

 

NÅR DU KØBER 

BRUGT (BIL)  

 

KONTAKT OS: 

Advokathuset Bliddal  

Bredgade 20                                  

6920 Videbæk 

Spørg efter juridisk rådgiver Paul 

Johansen eller advokat Michael Jørgensen 

 

 
 

Tlf: 97 17 22 44 

Mail: paulex@paulex.dk 
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Som udgangspunkt er det de samme regler, der gælder, 

når du køber en brugt vare, som når du køber en ny. 

Købeloven finder anvendelse, når det er en brugt bil, 

som du er i gang med at købe.  

På grund af den høje pris og den lange levetid på biler, 

er det også typisk her, at problemerne opstår i forhold 

til købelovens forståelse. Det er en tendens, der også 

kan ses hos Forbrugerrådet, hvor netop brugte biler er 

den type sager, der giver flest forbrugere grå hår, og 

mere end hver tiende henvendelse til rådet drejer sig 

om brugte biler.  

Privat eller forhandler  

Generelt vil du være juridisk mere tryg, hvis du køber 

bil hos en forhandler i modsætning til et bilkøb af en 

privat. Køber du hos en forhandler, er der tale om et 

forbrugerkøb. Køber du af en privat, er der tale om 

det, der hedder et civilt køb.  

Med andre ord: Hvis en forhandler skriver ”købt som 

beset” eller kun giver tre måneders reklamationsret i 

kontrakten, så er du garanteret to års reklamationsret,. 

Er aftalen lavet med en privat, står du med skægget i 

postkassen, hvis der skulle ske noget med bilen. Derfor 

er det altafgørende at sikre, at bilen er i ordentlig stand, 

inden du køber af privat person.  

Der er også andre faktorer, der gør, at det kan være en 

fordel at købe den brugte bil hos en forhandler. 

Kostede bilen minimum 10.000 kr., eller har du fået 

værkstedsregninger på mere end 1.500 kr., har du 

mulighed for at få hjælp fra Forbrugerklagenævnet, 

hvis du skulle blive uenighed med en forhandler om, 

hvorvidt der er tale om en mangel eller ej. Opstår den 

slags stridigheder med en privat, er du tvunget til at gå 

gennem domstolene, hvis sælger ikke vil være med til 

en frivillig løsning. Det kan hurtigt blive dyrt. 

Det er derfor meget vigtigt, at der bliver lavet en meget 

klar kontrakt, hvis du køber din brugte bil hos en 

privat. Her skal det gøres tydeligt klart, hvad I er blevet 

enige om omkring reklamationsret og garanti, ligesom 

der skal stå, om bilen har været involveret i alvorlige 

skader, at sælger kan stå inde for, at kilometertallet på 

speedometeret passer, samt hvilken årgang, bilen har. 

Uanset, hvor du køber din bil, er det ligeledes 

fornuftigt at tjekke, om der er pant i bilen. Det kan 

gøres hos Bilbogen, ligesom flere bilsalgsbaser som 

Bilbasen.dk har mulighed for at tjekke direkte, såfremt 

du har bilens stelnummer. 

Reklamationsretten  

Lige som med nye varer, er der to års reklamationsret, 

når du køber en brugt bil. Du skal dog være 

opmærksom på, at det ofte kan være svært at 

bedømme, om en fejl på en brugt bil skyldes en 

mangel, eller om der blot er tale om almindeligt slid. 

Her skal du altså vurdere, hvad du kan forvente at få 

for det beløb, du har betalt sammenlignet med blandt 

andet bilens kilometertal, nyværdi og alder. Det har 

også betydning, hvordan bilen har været beskrevet i 

annoncen. Står der for eksempel, at bilen fremstår som 

ny, dur det ikke, at bremserne sætter ud efter en uge.  

Køber du således en gammel bil med mange kilometer 

på bagen, vil du for eksempel kunne få problemer med 

at overbevise nogen om, at det er en mangel, hvis el-

bagruden ikke virker, med mindre forhandleren har 

garanteret, at den virker.  

Står hele motoren af efter kort tid, vil det typisk være 

en mangel efter købeloven, og her kan du så forlange, 

at sælgeren skifter motoren ud eller reparerer den. Du 

kan dog ikke stille krav om, at det er en ny motor, der 

bliver lagt i bilen, men blot, at det er en motor, der 

svarer til resten af bilen i forhold til alder og slid. 

 

 

  

Forbrugerrådet anbefaler: 

 Køb hos forhandler frem for privat; det giver 

den bedste retssikkerhed.  

 Tjek bilens papirer: registreringsattest, 

servicehæfte og eventuel synsrapport. Er bilens 

registrerings dato sat til 31/12, er det ofte 

baseret på et skøn, hvis den for eksempel ikke 

blev indregistreret i Danmark i første omgang 

som ny. Viser registreringsattesten, at bilen har 

været synet inden sit fjerde leveår, bør du spørge 

om hvorfor.  

 Køb en bil med brugtbilsattest eller overlad den 

tekniske test til en uvildig fagmand. 

 Undersøg i det landsdækkende register Bilbogen, 

om der er tinglyst ejendomsforbehold, pant eller 

andre rettigheder i bilen.  

 Skriv alle aftaler med forhandleren ned, inden 

slutsedlen underskrives.  

 Betal ikke forud, og få altid udleveret den 

originale registreringsattest samtidig med bilen. 

Køber du privat, så: 

 Undersøg bilen grundigt før købet. Overlad det 

til en mekaniker, FDM eller anden virksomhed, 

der tilbyder brugtvognstjek, hvis du ikke selv er 

ekspert. OG LAV EN SKRIFTLIG AFTALE 

 Tag en længere prøvetur, hvor du tester alle 

funktioner. Hav gerne en anden med på turen, 

så I er to til at vurdere bilen og dens stand.  

 Tjek bilen i Bilbogen for eventuel gæld eller 

pant.  

 Tjek alle bilens papirer grundigt. Undersøg, om 

sælgeren faktisk er ejer af bilen. Hvis han ikke er, 

skal han have fuldmagt til salget af ejeren.  

 Få altid udleveret den originale 

registreringsattest samtidig med bilen. Du skal 

ikke acceptere at få den eftersendt.  



 Betal aldrig forud.  

                                         Kilde: Forbrug.dk 


