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Almindelige forretningsbetingelser for “Remarketing” 

(Version fra november 2018) 

A. Generelle oplysninger 

1. Bruger af disse almindelige forretningsbetingelser er AUTO1 Activity Denmark, filial 

af AUTO1 European Cars B.V., Holland,  

Bredgade 33A, 1260 København K, Danmark (herefter kaldet ”AUTO1”). 

Disse forretningsbetingelser gælder udelukkende for køb af brugte biler som led i 

”remarketing” gennem AUTO1 eller virksomheder, der er affilierende med AUTO1 

(herefter samlet kaldet "AUTO1-Gruppen")  

2. Som led i remarketing køber en virksomhed i AUTO1-Gruppen biler af kontrahenten 

(herefter kaldet ”forhandleren”), så snart de pågældende biler er blevet solgt til 

tredjemand via AUTO1's digitale platform. Der indgås således ingen købsaftale, hvis 

ikke bilen kan sælges til tredjemand via den digitale platform på de betingelser, 

som forhandleren har anført.  

3. De kontraherende parter er erhvervsdrivende. 

4. AUTO1 og forhandleren aftaler, at indgåelsen af aftale om køb af en bil mellem en 

virksomhed i AUTO1-Gruppen og forhandleren udelukkende finder sted på 

grundlag af disse betingelser. Dette gælder uanset evt. øvrige 

forretningsbetingelser, som forhandleren måtte have. Andre forretningsbetingelser, 

herunder især forretningsbetingelser, der er i modstrid med eller afviger fra de 

foreliggende betingelser, accepteres ikke. Dette gælder også, selvom enkelte 

bestemmelser ikke skulle være indeholdt i de foreliggende betingelser. En accept 

af brug af andre betingelser kræver et udtrykkeligt skriftligt samtykke fra AUTO1. 

5. Det er udelukkende de almindelige forretningsbetingelser for "remarketing" på det 

lands sprog, i hvilket forhandleren har sit sædvanlige opholdssted, der finder 

anvendelse på aftaleforholdet mellem kontrahenterne. Ved sædvanligt opholdssted 

forstås i hvert enkelt tilfælde det sted, hvor forhandleren har sin 

faktureringsadresse. Hvis ingen vilkår og forretningsbetingelser forekommer på det 

sprog, hvor forhandleren har deres adresse, er det de tyske almindelige 

forretningsbetingelser som er gældende. 

B. Tilmelding, markedsføring og indgåelse af købsaftale 

1. Forhandleren tilmelder de biler, der skal markedsføres, til AUTO1 inklusiv en 

bindende mindstebruttosalgspris. Tilmeldingen udgør for hver bil et bindende 

købstilbud til den pågældende virksomhed i AUTO1-Gruppen. Med forbehold af 

stk. 2 accepterer AUTO1 dette tilbud enten på egne vegne eller for andre 

virksomheder i AUTO1-Gruppen på den betingelse, at bilen bliver solgt til 

tredjemand på auktionen. Bliver der ikke afgivet et bud, som svarer til eller 

overstiger mindstesalgsprisen, så indgås der ingen købsaftale. 

2. Overstiger den opnåede købspris EUR 40,000.00 brutto, så accepterer AUTO1 dette 

tilbud enten på egne vegne eller for andre virksomheder i AUTO1-Gruppen på den 

betingelse, at købsprisen er blevet betalt af køberen i fuld beløbsstørrelse til en 

virksomhed i AUTO1-Gruppen. Betalingen modtages i henhold til AUTO1-Gruppens 
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almindelige salgsbetingelser som regel tre dage efter købsaftalens indgåelse. 

Forhandleren bliver omgående og som regel i løbet af en enkelt hverdag orienteret 

om, at betalingen er modtaget. 

3. Bilerne bliver desuden vurderet, inden de sættes til salg. Vurderingen kan efter 

forhandlerens eget valg foretages i henhold til forretningsbetingelserne styk C, D 

eller E. Vurderingen kan således foregå enten via den app, som stilles til rådighed, 

ved sagkyndig erklæring eller af en medarbejder fra AUTO1-Gruppen. Erklæring fra 

forhandler om ændringer i bilens stand eller kendetegn efter den sagkyndige 

vurdering, er irrelevant, medmindre et selskab i AUTO1-gruppen erklærer sit 

samtykke skriftligt (email er tilstrækkelig). 

4. Efter vurderingen af bilen og tilmeldingen bliver den vurderede bil udbudt til salg 

til tredjemand i form af en „24-timers-auktion“. Hvis mindstesalgsprisen ikke opnås, 

vil bilen blive udbudt til salg endnu to gange i form af „24-timers-auktioner“. Hvis 

AUTO1 giver samtykke til det, kan bilen udbydes til salg endnu flere gange i form 

af „24-timers-auktioner“. 

5. Hvis mindstesalgsprisen ikke opnås, kan virksomheder i AUTO1-Gruppen give 

forhandleren et tilbud på bilen, som ligger under den mindstesalgspris, som 

forhandleren har fastsat. I så fald kan forhandleren inden for to hverdage efter "24-

timers-auktionens" afslutning beslutte, om han vil acceptere dette tilbud. 

C. Vurdering af bilen foretaget af forhandleren 

1. AUTO1 stiller en vurderings-app gratis til rådighed for forhandleren til brug for 

vurderingen af brugte biler. Efter at forhandleren har gennemført vurderingen, vil 

bilen blive markedsført af AUTO1. 

2. Forhandleren skal som led i sin vurdering give en korrekt og fuldstændig beskrivelse 

af den bil, der skal markedsføres. Forhandleren skal sandfærdigt angive alle de 

egenskaber og kendetegn samt mangler, som må anses for at være af væsentlig 

betydning for AUTO1's evt. købsbeslutning. Forhandleren skal gennemføre den i 

vurderings-appen fastsatte vurderingsprocedure trin for trin og registrere de 

nødvendige data, fotos og oplysninger. Forhandleren skal herunder især på 

detaljeret og omfattende vis gøre rede for, om bilen har skader som følge af ulykker 

eller tidligere skader eller tekniske defekter. 

D. Vurdering ved sagkyndig erklæring 

1. Som led i en vurdering af bilen ved sagkyndig erklæring stiller forhandleren for hver 

bil en særskilt af tredjemand udarbejdet sagkyndig erklæring inkl. fotos til rådighed 

for AUTO1. 

2. Den sagkyndige erklæring må blive publiceret online af AUTO1 eller en virksomhed 

i AUTO1-gruppen. Forhandleren bekræfter brugrettighederne og tilladelse til 

offentliggørelse af erklæringen, samt at der ikke er nogen tredje parts konflikter ved 

publicering af denne. 

3. Forhandleren forpligter sig til at supplere med alle nødvendige oplysninger, som 

ikke er indeholdt i den sagkyndige erklæring. Oplysningerne skal være sandfærdige 

og indføjes i en tabel, som AUTO1 har udarbejdet. De pågældende oplysninger vil 
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i hvert enkelt tilfælde blive fastsat på forhånd af AUTO1 eller en virksomhed i 

AUTO1-Gruppen. 

4. Forhandleren skal sørge for, at den sagkyndige erklæring er udarbejdet med den 

påkrævede omhu, og at bilen svarer til den beskrivelse af dens tilstand, der er givet 

i den sagkyndige erklæring. 

5. AUTO1 sikrer, at de indsendte sagkyndige erklæringer vil blive bearbejdet inden for 

48 timer, og at de pågældende biler vil blive frigivet til markedsføring, hvis alle 

nødvendige oplysninger fra forhandleren foreligger. 

E. Vurdering af bilen foretaget af AUTO1 

1. Hvis en forhandler tilmelder 10 biler eller mere til markedsføring hos en virksomhed 

i AUTO1-Gruppen, kan forhandleren også få vurderingen foretaget af en 

medarbejder i AUTO1-Gruppen. I så fald undersøger og vurderer denne 

medarbejder som regel bilerne på forhandlerens hjemsted. Ønsker forhandleren at 

gøre brug af denne mulighed, skal han give AUTO1 meddelelse herom før 

markedsføringen. For denne tjenesteydelse skal der betales gebyrer i henhold til 

punkt G. 

2. I løbet af en uge efter modtagelsen af forhandlerens meddelelse om, at han ønsker, 

at AUTO1 skal foretage vurderingen, meddeler AUTO1 et tidspunkt for foretagelsen 

af vurderingen af bilen. Forhandleren skal sørge for, at det er muligt at foretage 

vurderingen på det anførte tidspunkt. AUTO1 forbeholder sig ret til at aflyse det 

meddelte vurderingstidspunkt, hvis der foreligger uopsættelige driftsmæssige 

grunde hertil. 

3. Forhandleren forpligter sig til at stille dokumenter, herunder især registreringsattest 

og køretøjsdokumenter, servicebog, fakturaer og sagkyndige erklæringer, til 

rådighed for medarbejderen fra AUTO1-Gruppen. Derudover skal forhandleren give 

oplysninger i forbindelse med medarbejderens opfølgende spørgsmål, og 

forhandleren forpligter sig til at give samtlige informationer om de biler, der skal 

vurderes, som han er bekendt med. 

F. Overdragelse 

1. Efter købsaftalens indgåelse forpligter forhandleren sig til omgående, som regel i 

løbet af en enkel hverdag, at overdrage bilen, tilhørende registreringsattest, nøgler, 

køretøjsdokumenter og dokumenter til AUTO1. Overdragelse eller forsendelse af 

bil samt dokumenter skal ske til den serviceudbyder, som Auto1 har engageret og 

bemyndiget. Dokumenterne må under ingen omstændigheder forblive i bilen. 

2. Forhandleren skal i løbet af tre hverdage efter købsaftalens indgåelse indlevere 

bilen med henblik på overdragelse til den af AUTO1-Gruppens partneres 

logistikcentrum, som den pågældende virksomhed i AUTO1-Gruppen har anført. 

Hvis bilen efter forhandlerens eksplicitte ønske og efter aftale med AUTO1 skal 

afleveres på et af AUTO1-Gruppens forretningssteder, så skal der betales et 

handlinggebyr i henhold til punkt G. Alternativt kan forhandleren lade bilen afhente 

af AUTO1. Transportomkostningerne afholdes af forhandleren. I tillæg hertil skal 

der betales transportgebyrer i henhold til punkt G. I undtagelsestilfælde kan 
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AUTO1-Gruppens køber efter aftale med forhandleren afhente bilen direkte hos 

denne. 

3. Alternativt, kan forhandleren få transporeret af AUTO1. Omkostningerne vil blive 

pålagt forhandleren. Endvidere vil gebyrerne pålægges forhanndleren - der 

henvises til sektion H. I særtilfælde kan køberen afhente bilen hos forhandleren efter 

aftale med forhandleren.  

4. Ønsker forhandleren, at AUTO1 skal stå for afhentningen, så skal forhandleren give 

meddelelse herom straks efter købsaftalens indgåelse, dog senest efter 24 timer. 

AUTO1 bruger et eksternt transportfirma til afhentning af bilen. AUTO1 vil give 

forhandleren meddelelse om, hvilket konkret transportfirma, der afhenter bilen eller 

bilerne.  

5. Hvis afhentningen foretages af et af AUTO1 engageret transportfirma, så afhenter 

dette bilen på det af forhandleren anførte sted efter købsaftalens indgåelse. Før 

afhentningen fremsender forhandleren de nødvendige oplysninger, herunder især 

oplysninger om hvor bilen befinder sig, åbningstider og det tidligst mulige 

afhentningstidspunkt, til AUTO1.  

6. Med forbehold for den interne logistik vil AUTO1 som udgangspunkt lade bilen 

afhente på det af forhandleren oplyste sted inden for tre hverdage efter 

købsaftalens indgåelse. 

7. Opfylder AUTO1 ikke denne forpligtelse senest ti hverdage efter aftalens indgåelse, 

er forhandleren berettiget til at beregne sig et opbevaringsgebyr, dog ikke mere 

end EUR 5.00 brutto pr. dag og bil, medmindre AUTO1 kan dokumentere, at der 

rent faktisk ikke er opstået omkostninger i denne forbindelse, eller at 

omkostningerne har været lavere. Forhandleren er ikke berettiget til at nægte at 

udlevere bilen, hvis AUTO1 endnu ikke har betalt det opbevaringsgebyr, som 

forhandleren har gjort gældende. 

8. Forhandleren giver det transportfirma, som AUTO1 har engageret, adgang til sit 

firmas grund eller forretningssted i det omfang, dette er nødvendigt for 

afhentningen af den solgte bil. 

G. Overdragelse før indgåelse af salgskontrakt 

1. Efter aftale med AUTO1, kan forhandleren aflevere bilen til AUTO1 eller få den 

afhentet før salget går igennem. I dette tilfælde, skal ovenstående paragraffer 

overholdes. 

2. Så snart indgåelsen af en salgskontrakt er mislykket på grund af, at AUTO1 ikke kan 

tilbyde yderligere markedsføring på onlineplatformen i overnsstemmelse med 

afsnit B, stk. 4, i de generelle vilkår og betingelser, og forhandleren ikke har 

accepteret et tilbud, skal forhandleren, i overensstemmelse med afsnit B (5) i de 

almindelige forretningsbetingelser, hente køretøjet for egen regning senest tre 

arbejdsdage efter meddelelsen fra AUTO1. I tilfælde af forsinkelse fra Forhandlerens 

side kan AUTO1-koncernens selskaber kræve stående gebyrer på 5,00 EUR pr. Dag, 

medmindre forhandleren kan bevise, at der faktisk ikke er afholdt nogen eller lavere 

omkostninger. Retten til at kræve højere erstatning er forbeholdt. 

3. Alternativt kan forhandleren få afhentet bilen af AUTO1 og pålagt udgifterne dertil. 

I forlængelse af transportomkostninger, er gebyrerne i sektion H gældende. Ved 
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ønske om at få bilen transporteret skal Forhandleren informere AUTO1 indenfor 

perioden specificeret i afsnit G, stk. 2.  

H. Gebyrer 

 Gebyrerne for de tjenesteydelser, som virksomhederne i AUTO1-Gruppen erlægger, 

pålægges køberen. 

I. Betaling 

1. Betalingen af købsprisen til den konto, som forhandleren har anført på sin faktura, 

finder sted senest tre hverdage, efter at bilen er blevet overgivet til AUTO1. De 

opståede gebyrer kan efter AUTO1's eget valg enten modregnes i betalingen eller 

faktureres med krav om betaling. I sidste tilfælde skal forhandleren betale de i 

fakturaen anførte beløb til AUTO1 inden for tre dage.  

2. Virksomhederne i AUTO1-Gruppen er berettigt at foretage modregning med 

yderligere fordringer, som måtte bestå over for forhandleren, herunder fordringer 

som udspringer af erstatningskrav eller mangelsbeføjelser i forbindelse med 

tingsmangler. Virksomhederne i AUTO1-Gruppen har ligeledes en 

tilbageholdelsesret, hvis forhandleren kommer i forsinkelse med sin ydelse, eller der 

er uenighed om art eller beløbsstørrelse på en ydelse, der skal erlægges i henhold 

til aftalen. 

3. Alle priser er anført i Euro (EUR). 

4. Betaling af købsprisen fører ikke til, at bilen automatisk anses for at være overtaget 

i mangelfri stand. Retten til at foretage reklamation i punkt J berøres ikke heraf. 

5. Forhandleren er ikke berettiget til at nægte at udlevere bilen med den begrundelse, 

at han stadig har eller ville have haft andre faktiske eller kun af ham påståede krav 

mod virksomheder i AUTO1-Gruppen på grundlag af andre indgåede købsaftaler. 

6. I tilfælde af betalingsmora fra AUTO1´s side kan forhandleren hæve købsaftalen i 

henhold til lovgivningens bestemmelser. AUTO1 anses for at være i betalingsmora 

syv hverdage efter betalingens forfaldstid. Forhandleren har ikke videregåede 

erstatningskrav over for virksomheder i AUTO1-Gruppen i forbindelse med 

betalingsmora. Denne ansvarsfraskrivelse vedrørende videregående krav gælder 

ikke for erstatningskrav, som skyldes en grov uagtsom eller forsætlig misligholdelse 

af forpligtelser, som virksomheder i AUTO1-Gruppen eller deres evt. medhjælpere 

har ansvaret for, eller i tilfælde af tab af liv, legemsbeskadigelse eller 

sundhedsskader. Sådanne krav fra forhandlerens side forældes i overenstemmelse 

med forældelseslovens regler. 

J. Mangelsansvar og garanti 

1. Hvis vurderingen af bilen foretages ved sagkyndig erklæring eller med vurderings-

appen, så påtager forhandleren sig i forhold til AUTO1 og - i form af en 

tredjemandsløfte - i forhold til andre virksomheder i AUTO1-Gruppen en garanti 

for, at oplysningerne i bilvurderingen er fuldstændige og rigtige samt for, at 

vurderingen foretages med størst mulig omhu. AUTO1 og de andre virksomheder i 

AUTO1-Gruppen kan gøre rettigheder, som udspringer af denne garanti, gældende 
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over for forhandleren ved fremsættelse af en simpel erklæring herom. For 

fremsættelsen af kravet er det tilstrækkeligt, at årsagen til kravet er anført, samt at 

det erklæres, at man påberåber sig garantien. 

2. Virksomhederne i AUTO1-Gruppen kan gøre mangler ved bilen gældende over for 

forhandleren i op til 30 dage efter bilens overdragelse, dog senest tre hverdage 

efter at bilen er blevet udleveret til AUTO1-Gruppens køber. 

K. Databeskyttelse 

1. Der henvises til AUTO1's databeskyttelseserklæring. Det er tilladt at videregive data 

til andre virksomheder i AUTO1-Gruppen. 

2. Hvis en forhandler tilbagekalder sin tilmelding til remarketing, har han ret til at få 

de lagrede data slettet, medmindre en virksomhed i AUTO1-Gruppen stadig har 

brug for disse for at kunne afvikle aftaler. 

3. Virksomhederne i AUTO1-Gruppen er berettiget til at indsamle, lagre, bearbejde og 

bruge persondata til egne formål. I den forbindelse sørger virksomhederne i 

AUTO1-Gruppen især for at overholde bestemmelserne i databeskyttelsesloven 

samt persondataforordningen. 

L. Brug 

1. AUTO1 bestræber sig på altid at sikre, at remarketing er tilgængelig uden 

afbrydelser samt er fejlfri. På grund af internettets beskaffenhed kan dette dog ikke 

garanteres. Forhandlernes adgang til remarketing kan af og til være afbrudt eller 

begrænset for at gøre det muligt at foretage reparationer, vedligeholdelse eller at 

indføre af nye tjenester. AUTO1 forsøger at begrænse forekomst og varighed af 

sådanne midlertidige afbrydelser eller begrænsninger. 

2. AUTO1 påtager sig intet ansvar for tekniske fejl, herunder især ikke for at 

remarketing altid er uafbrudt tilgængelig, eller at det af forhandleren indtastede 

indhold gengives uden fejl. Hvis remarketing ikke er tilgængelig, kan forhandleren 

kontakte kundeservice. 

3. Forhandleren giver vederlagsfrit virksomhederne i AUTO1-Gruppen en tidsmæssig, 

indholdsmæssig og geografisk ubegrænset samt overdragelig ret til at anvende det 

indhold, som forhandleren har sendt til en virksomhed i AUTO1-Gruppen, samt 

køretøjsdata og fotos, som er udarbejdet af forhandleren eller en virksomhed i 

AUTO1-Gruppen i forbindelse med vurderingen af bilen, både online og offline.  

M. Videregivelse af oplysninger 

Virksomhederne i AUTO1-Gruppen er berettiget til at videregive forhandlerens eller 

dennes medhjælperes persondata til påtalemyndigheder, tilsynsmyndigheder, 

andre myndigheder eller berettigede tredjemænd på grund af en 

oplysningsbegæring i forbindelse med en efterforskning, en mistanke om et 

strafbart forhold, en ulovlig handling eller andre handlinger, der for en virksomhed 

i AUTO-Gruppen kan resultere i et juridisk ansvar. 

N. Diverse 
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1. Forhandleren forpligter sig til ikke at tilbyde køretøjet til tredjemand via andre 

salgskanaler fra det tidspunkt, hvor vurderingen af bilen påbegyndes og frem til 

købet gennemføres eller mislykkedes. 

2. Fra vurderingstidspunktet bærer forhandleren risikoen for bilens tilvejebringelse, 

dvs. forhandleren hæfter fra dette tidspunkt over for virksomhederne i AUTO1-

Gruppen for bilens undergang eller forringede tilstand, hvis der indgåes en 

købsaftale mellem forhandleren og en virksomhed i AUTO1-Gruppen. 

3. Dansk ret skal finde anvendelse. Den internationale købelov (CISG) finder ikke 

anvendelse. 

4. Skulle en bestemmelse i disse forretningsbetingelser være eller blive ugyldig, så 

berøres gyldigheden af de øvrige bestemmelser ikke heraf. 

5. Eksklusivt værneting for samtlige nuværende og fremtidige krav, som måtte 

udspringe af forrentningsforholdet, i forhold til en virksomhed i AUTO1-Gruppen, 

er Sø- og Handelsretten i København. Virksomhederne i AUTO1-Gruppen er 

berettiget men ikke forpligtet til at sagsøge den pågældende forhandler ved dennes 

almindelige værneting.  

 


