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Handelsbetingelser 
”Remarketing” 

1. Generelle oplysninger  
1. Brugeren af disse Handelsbetingelser er AUTO1 Group, GmbH, Bergmannstr. 72, 

10961 Berlin (herefter benævnt som ”Auto1”). Disse betingelser gælder 
udelukkende ved køb af brugte køretøjer indenfor kategorien ”Remarketing 
service” af AUTO1 (herefter ”REMARKETING” eller REMARKETING Service”). 

2. Indenfor omfanget af REMARKETING, køber AUTO1 køretøjer fra bilforhandlere 
(herefter benævnt som ”forhandlere”). Forhandleren er en entreprenør som 
der defineret i sektion C.C.1.1.1 i ”SKAT” Juridiske vejledning 2016.2. En 
forhandler skal tidligere være registreret til REMARKETING servicen. 
Forhandleren anerkender de naturlige juridiske bindende Handelsbetingelser. 
AUTO1 forbeholder sig retten på ethvert tidspunkt til at ændre disse, uden 
begrundelse. 

3. AUTO1 og forhandleren er enige om at kontrakten i forbindelse med et køb 
imellem AUTO1 og forhandleren indenfor rammerne af REMARKETING, er 
udelukkende underlagt disse betingelser, uanset andre vilkår og betingelser som 
forhandleren måtte have. AUTO1 accepterer ikke andre Handelsbetingelser, 
især dem der er i strid med eller modsiger disse, uanset hvorvidt individuelle 
bestemmelser i alternative Handelsbetingelser er inkluderet i denne. Kun ved 
udtrykkelig skriftlig tilladelse af AUTO1 vil andre betingelser anerkendes. 

4. Betingelserne er altid tilgængelige i den seneste version af REMARKETING 
applikation og på hjemmesiden . 

2. Bilinspektion med ”REMARKETING 
applikation  

1. Generelt 
AUTO1 forsyner forhandleren med REMARKETING applikation til at lave 
inspektion af brugte køretøjer uden omkostninger. Ved færdiggjort inspektion 
af forhandleren, bliver køretøjet markedsført af AUTO1. Salg af bilen til AUTO1 
kan blive opnået ved at ”Få øjeblikkeligt tilbud” af AUTO1 eller ved at lægge det 
inspicerede køretøj på en AUTO1 auktion. 

2. Bilinspektion 
Forhandleren skal inspicere bilen fuldstændig og korrekt. Forhandleren skal 
oplyse omkring alle egenskaber og karakteristika, såvel defekter som kan være 
relevant for indkøbsbeslutningen af AUTO1. Forhandleren skal udføre 
bilinspektionen i REMARKETING applikationen trin for trin, og registrere de 
nødvendige data, billeder og detaljer. Forhandleren skal især registrere 
omfattende detaljer om ulykker og tidligere skade, såvel som tekniske defekter 
på køretøjet. 
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3. Øjeblikkelig pris.   
Når køretøjet er blevet inspiceret af forhandleren, kan de umiddelbart efter 
modtage et bindende købstilbud fra AUTO1, hvis de vælger ”Få øjeblikkeligt 
tilbud”. Forhandleren accepterer tilbuddet ved at erklære det på telefon, ved at 
sende en e-mail til den udpegede e-mailadresse hos AUTO1, eller senest ved 
modtagelse af købsbekræftelse for det respektive køretøj. Forhandleren kan 
også acceptere tilbuddet via REMARKETING applikationen. 

4. ”Auktion” 
Hvis forhandleren vælger ”Auktion” muligheden, vil det inspicerede køretøj blive 
tilbudt til en tredje part i form af en 24-timers online auktion udført af AUTO1. 
Forhandleren skal indtaste en bindende minimumspris for køretøjet. En 
købskontrakt mellem forhandler og AUTO1 af pågældende køretøj er omfattet 
af betingelserne der danner præcedens for auktionsgebyr for 24-timers online 
auktion til tredje part. AUTO1 kan køre auktionen op til 3 gange. Såfremt 
forhandlerens minimums salgspris eller højere bliver opnået i løbet af 
auktionen, vil AUTO1 købe køretøjet fra forhandleren. Hvis der ikke laves noget 
bud som opnår minimums salgsprisen eller mere, vil der ikke blive indgået en 
salgskontrakt imellem forhandleren og AUTO1. 

3. Køretøjsinspektion med 
”REMARKETING på lokationen”  

1. Som en del af REMARKETING ydelsen, tester og inspicerer AUTO1 brugte 
køretøjer på forhandlernes adresse. For hver testet og evalueret bil, skal 
forhandleren forsyne AUTO1 med en bindende pris, for hvilken han/hun går 
med til at sælge bilen til AUTO1. 

2. AUTO1 afgiver et bindende bud til forhandleren efter færdiggørelse af AUTO1 
auktionen, men senest indenfor seks arbejdsdage efter inspektionen. AUTO1 
sender buddet til forhandleren via e-mail. AUTO1 er bundet til dette købstilbud 
i 2 arbejdsdage fra afsendelsen af buddet via e-mail. 

3. Hvis AUTO1 afgiver et bud som svarer til eller overstiger forhandlerens købspris, 
er forhandleren tvunget til at acceptere AUTO1’s bud øjeblikkeligt. 

4. Overdragelse  
1. Efter gennemførelse af købet, skal forhandleren overdrage køretøjet, de 

tilknyttede registrerings- og bildokumenter, nøgler til køretøjet samt tilbehør til 
AUTO1 eller en serviceudbyder kommitteret og autoriseret af AUTO1. 

2. AUTO1 afhenter køretøjet på lokationen udpeget af forhandleren efter 
konklusionen på købskontrakten. Inden afhentning, forsyner forhandleren 
AUTO1 med de påkrævede oplysninger, i særdeleshed køretøjets lokation, 
åbningstider og den tidligst mulige dato for afhentning. AUTO1 anvender en 
ekstern transportserviceudbyder til afhentning af bilen. AUTO1 vil informere 
forhandleren omkring den respektive transportserviceudbyder som er tildelt 
afhentning af køretøjet. 



3/5 

3. Grundet intern logistik vil AUTO1 normalt afhente køretøjet fra lokationen, 
oplyst af forhandleren, indenfor fem arbejdsdage efter konklusion af 
købskontrakten. 

4. Hvis AUTO1 ikke overholder denne forpligtelse senest ti hverdage efter aftalens 
indgåelse, har forhandleren ret til at opkræve et forsinkelsesgebyr, men ikke 
mere end 5 EUR brutto pr. dag og bil. AUTO1 kan bevise, at ingen eller lavere 
omkostninger er forårsaget i denne forbindelse. Forhandleren har ikke ret til at 
nægte at overgive bilen, så længe AUTO1 endnu ikke har betalt 
forsinkelsesgebyret opkrævet af forhandleren. 

5. Forhandleren tillader AUTO1 eller serviceudbyderen autoriseret af AUTO1 
adgang til virksomhedspræmisser eller lokation som er nødvendige for 
afhentning af den solgte bil. 

5. Betaling  
1. AUTO1 er, i princippet, forpligtet til at betale købsprisen uden reduktion, med 

mindre en ret til reduktion, blandt andre, eksisterer. Købsprisen kan betales 
efter overdragelsen af køretøjet, såvel som det ledsagende tilbehør og 
bildokumenter. 

2. Betaling af købsprisen skal foretages senest syv dage efter overdragelse af 
køretøjet til AUTO1 til forhandlerens konto angivet på fakturaen. Alle priser 
opgives i EURO. Med betalingen af købsprisen, accepterer AUTO1 ikke 
automatisk bilen som fri for defekter. Rettigheden til at reklamere under punkt 
F forbliver upåvirket. 

3. Forhandleren har ikke ret til at nægte, at overgive bilen med den begrundelse, 
at de stadig har ret eller var berettiget til andre faktiske eller påståede krav mod 
AUTO1 fra andre indgåede købskontrakter. 

4. I tilfælde af udeblivelse af betaling fra AUTO1, kan forhandleren kun træde 
tilbage fra købskontrakten i overensstemmelse med de lovmæssige 
bestemmelser. En manglende betaling starter syv arbejdsdage efter datoen for 
betalingen. Forhandleren er ikke berettiget til yderligere betalingskrav mod 
AUTO1 i forbindelse med forsinkelse af betalingen. Denne indtagelse gælder 
ikke for krav om skadeserstatning, som er baseret på en groft uagtsom eller 
forsætlig misligholdelse af AUTO1’s, deres assistenters, eller medhjælperes 
samt i tilfælde af skader på liv, krop og sundhed. Sådanne reklamationer fra 
forhandlerens side skal forældes et år fra datoen for reklamationen. 

6. Reklamationsret  
1. Vi anvender dansk lovgivning. Men vi forbeholder os retten til at reklamere over 

køretøjer i op til 30 dage efter køb. På grund af at vi ikke ser bilen før den er 
solgt. 

7. Databeskyttelse  
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1. Beskyttelse af forhandlerens personlige data er vigtigt for AUTO1. I denne 
forbindelse refererer vi til Privatlivspolitik. Videregivelse af data til associerede 
selskaber af AUTO1 er tilladt. 

2. Hvis en forhandler tilbagekalder deres registrering til REMARKETING-servicen, 
har de ret til at få deres lagrede data slettet, med mindre AUTO1 stadig behøver 
dette til bearbejdning af kontrakter. 

3. AUTO1 har ret til at indsamle, lagre, bearbejde og bruge personlige data til eget 
formål. I dette henseende bemærker AUTO1 især bestemmelserne i 
Persondataloven. 

8. Brug  
1. AUTO1 bestræber sig altid på at sikre, at REMARKETING-tjenesten er tilgængelig 

uden afbrydelse samt fri for fejl. Grundet internettets karakter, kan dette ikke 
garanteres. Forhandleres adgang til REMARKETING-tjenesten kan lejlighedsvis 
blive afbrudt eller begrænset for at muliggøre reparation, vedligeholdelse eller 
indførelse af nye tjenester. AUTO1 forsøger at begrænse hyppigheden og 
varigheden af hver af disse midlertidige afbrydelser eller begrænsninger. 

2. AUTO1 accepterer ikke garantikrav for tekniske fejl, især ikke for afbrudt 
tilgængelighed af REMARKETING-servicen eller for fejlene i reproduktionen af 
indholdet indtastet af forhandleren. Hvis REMARKETING-servicen ikke er 
tilgængelig, kan forhandleren kontakte kundeservice. 

3. Forhandleren giver AUTO1 og dets tilknyttede selskaber den overdragende 
rettighed til, gratis og ubegrænset i tid, indhold og geografisk areal, at bruge 
indholdet sendt til AUTO1, inklusivt data om køretøj, såvel som billeder taget i 
forbindelse med inspektionen af køretøjet udført af forhandleren, online og 
offline. 

9. Informationsskranke  
1. AUTO1 har ret til at videregive personlige data omkring forhandleren eller 

hans/hendes medhjælpere til rets håndhævere, tilsynsmyndigheder, andre 
myndigheder eller godkendte tredjeparter på grundlag af et påbud om 
oplysninger i forbindelse med en undersøgelse, mistanke om en 
lovovertrædelse, en ulovlig handling eller andre handlinger, der kan resultere i 
juridisk ansvar for AUTO1. 

10. Forskellige  
1. Forhandleren må ikke tilbyde køretøjet til tredjeparter gennem andre 

salgskanaler fra datoen for køretøjets inspektion indtil AUTO1’s køb eller svigt af 
køb. 

2. Forhandleren bærer risikoen af indkøb fra det tidspunkt inspektionen er udført, 
de er ansvarlige for at redegøre for køretøjets ødelæggelse eller forringelse af 
standen på køretøjet, så længe at en købskontrakt imellem forhandleren og 
AUTO1 er indgået. 

https://www.auto1.com/da/privacy-notice
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3. For alle kontrakter, retsforhold og forretnings forhold underlagt disse 
betingelser, såvel som relaterede reklamationer og dem, der følger dem, skal 
Dansk lovgivning være gældende med undtagelse for UN købslove. 

4. Eksklusivt retsområde for alle nuværende og fremtidige reklamationer som 
opstår fra forrentnings forhold er det registrerede hovedsæde af AUTO1 
Danmark. AUTO1 er også berettiget til at sagsøge den respektive forhandler i 
henhold til deres generelle domstol og retsområde. 

(Gyldig: December 2016) 


