
www.forbrukeradvokaten.no 

 
NOVEMBER 2011  

  

 

Ragnar Wiik og Ola Fæhn 

  

 
  

   

 
  

   

 
  

   

 

Tvister om kjøp, salg, 

bygging og leie av bolig 

og forbrukersaker 

Forbrukeradvokaten 

http://www.forbrukeradvokaten.no/
http://www.forbrukeradvokaten.no/
http://www.forbrukeradvokaten.no/
http://www.forbrukeradvokaten.no/


www.forbrukeradvokaten.no 

TEMAER BRUKTBIL - 2011 

• TILSTANDSRAPPORTER 

• GARANTI ELLER REKLAMASJON 

• MANGLER ELLER NORMAL SLITASJE? 

• PRAKSIS FRA UTLANDET 
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Tilstandstrapport 

Tre typer som er mest brukt, men på Finn finner vi også andre… 
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Sist endret: 06. september 2011 17:18     Finnkode: 305231xx  

BMW 3-serie 320 X-drive Automat, NAVIPRO+++ 2010, 44 000 km, kr 477 489,- 

 

   

Alle bilder (20)  

Totalpris kr 477 489,- Rapporter pris 

Bilen selges med 

•Servicehistorikk 

•Tilstandsrapport 

Tilstandsrapporter på finn 
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•Tilstandsrapport ? 

Fahrzeugangaben 

Fahrgestellnummer 

WBAUW71040A604147 

Typ-Code UW71 

Typ 320XD OL (EUR) 

E-Baureihe E91 (MUE) 

Baureihe 3 

Bauart TOUR 

Lenkung LL 

Türen 5 

Motor N47 

Hubraum 2.00 

Leistung 130 

Antrieb ALLR 

Getriebe AUT 

Farbe BLACK SAPPHIRE METALLIC 

(475) 

Polsterung LEDER DAKOTA/SCHWARZ 

(LCSW) 

Prod.-Datum 2009-10-07 

Sonderausstattung 

Nr. Beschreibung 

1CA SELEKTION COP RELEVANTER 

FAHRZEUGE 

1CB CO2 UMFANG 

1CD BRAKE ENERGY REGENERATION 

203 ALLRADSYSTEM 

205 AUTOMATIC GETRIEBE 

230 EU SPEZIFISCHE 

ZUSATZUMFAENGE 

255 SPORT-LEDERLENKRAD 

258 BEREIFUNG MIT 

NOTLAUFEIGENSCHAFTEN 

313 AUSSENSPIEGELPAKET 

386 DACHRELING 

4AB EDELHOLZAUSFUEHRUNG 

NUSSBAUM WURZEL 

4AE ARMAUFLAGE VORNE 

VERSCHIEBBAR 

402 PANORAMA GLASDACH 

423 FUSSMATTEN IN VELOURS 

428 WARNDREIECK 
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Tilstandsrapport på Finn 
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Tilstandsrapport? 

http://www.forbrukeradvokaten.no/
http://www.forbrukeradvokaten.no/


www.forbrukeradvokaten.no 

Tilstandsrapport 3 

Mercedes-Benz R-Klasse R 350 CDI L Begravelsesbil 2011, 20000 km., kr. 450.000, - 

Totalpris kr 450 000,- Rapporter pris   

Kalkulér finansiering  

Pris på forsikring av bilen  

Bilen selges med 

•To sett hjul 

Bilen selges med 

•Servicehistorikk 

•Tilstandsrapport 
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Tilstandsrapport - begravelsesbil 

Noe daukjørt 
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• Skal merkeforhandlerne være berettiget til å ta en 
høyere pris ved bruktbilomsetning, så må dere selge 

• TRYGGHET 
• Lengre klagefrist. Lovbestemt 5 år, mot 2 år (private).  

• (Nybilgarantiene på fem år, gir riktig fokus) 

• Fortell at dere i snitt utbedrer bruktbiler for 10-15.000 
kr før de legges ut for salg 

• Selg alltid med tilstandsrapport (ikke plikt etter loven 
men gir trygghet) 

• Informer om bilens historikk – dere har informasjonen 

Hvorfor tilstandsrapport? 
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• Forbrukerrådet har godkjent skjemaet 

• Den er mye kortere og mer brukervennlig enn 
tidligere tilstandsrapporter 

• Fargekoder, ryddig, kort og enkel tekst 

• Mye brukt og derfor gjenkjennelig  

• 2 sider+1 s takst (NAF = 6 sider) 

• Gjennomgås av både mekaniker og 
selgeransvarlig 

• Synliggjør at normal ses i forhold til alder – det 
var tvilsomt før, når man brukte betegnelsene   
”NYTT” og ”GOD” 

 

Litt om den nye rapporten fra Bransjen 
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Tilstandsrapport - alder 

• FTU 06-66 

• 12 år gammel bil gått 175.000 km. 

• Markedsført som ”meget velholdt” og ”feilfri”. 

• ”Utvalget finner i lys av dette at også 
oljelekkasjen må regnes med blant de forhold 
klageren kan påberope som mangler”.  

• TIPS: Gamle biler bør ikke få toppscore! 
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• Hva er tryggest for kunden NAF eller Bransjens? 

1. Er det en fordel at rapporten er utfylt av den som 
tar ansvaret? Fyller man ut feil, er det lettere å 
påstå selgeransvar.   

2. Noen mener at det er bedre med en 
utenforstående, som ikke har økonomisk interesse. 
Men hva skjer hvis NAF merker av feil – kommer de i 
ansvar?... 

 

 

 

 

 

 

Hvilken tilstandsrapport er best? 
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Ansvar for feil i tilstandsrapport? 

• FTU 2006/320 

• Girkassen fikk beste testresultat, men viste seg 
å være råtten.  

• FTU; ”Selger er ansvarlig for feil i 
tilstandsrapporten ovenfor kjøper” 

• ”Selger kan ha et krav mot firmaet som laget 
tilstandsrapporten ” – det faller utenfor 
Forbrukertvistutvalgets kompetanse.  

 

 

 

http://www.forbrukeradvokaten.no/
http://www.forbrukeradvokaten.no/


www.forbrukeradvokaten.no 

• Hvis bilen har mange punkter som gjør den dårligere 
enn normal, ikke marker ”normal” – hvis ikke blir 
tilstandsrapporten på mange sider og dermed også 
mindre troverdig. 

• Trenger dere å fylle ut enhver synlig bulk i 
karosseriet? 

• FTU 04-302 – ”Karosseriskaden er ikke så vesentlig at 
den skulle ha vært opplyst før kjøpet.” 

• Dere kan slippe unna med noen bagateller og synlige 
forhold, men det er bedre å ta med en synlig ripe, da 
denne uansett ikke vil skremme kjøpere. 

Et par tips om utfylling 
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Litt om garantier 

• Dere selger nybilgarantier og bruktbilgarantier. 

 

• Hva er en garanti? 

 

• Reklamasjon er den klageretten 
kjøperen har etter loven.  

 

• En garanti er et frivillig tilbud om 
klagerett fra selgeren eller produsenten.  
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Garantier 

EN GARANTI MÅ TILBY NOE MER ENN 
FORBRUKERKJØPSLOVEN ELLERS ULOVLIG ETTER 
MARKEDSFØRINGSLOVEN 
 
Skal en forbrukergaranti være lovlig, må den enten:  

- Gi klagerett lenger enn fem år 

- Pålegge selger større bevisbyrde 

- Gi rett til å klage på brukerfeil eller normal 
slitasje 

- Fastslå andre rettigheter som går lenger enn 
kjøpsloven.  
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Normal slitasje eller mangel? 

• Forventninger til holdbarheten ved vanlig 
bruk. Folk forventer seg at lyspærer må 
skiftes, men forventer de seg at simringen må 
skiftes?  

• Krav til at bilen og dens deler har vanlig 
kvalitet. Et bilsete må tåle at man sitter i det 
på forskjellige måter, uten at setevarmen skal 
ryke. Hva er vanlig holdbarhet på bremser og 
clutch? 
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• Lister over slitasjedeler. 

• Alle merkeforhandlere har slike lister, 
men ingen vil snakke om dem. 

• Hvorfor ikke? 

• Kunne ikke disse listene hjulpet dere i 
tvister om slitasjedeler og gjort noe med 
kjøpernes forventninger? 
 

 

 

 

Bransjelister over slitasjedeler 
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• Liste fra merkeforhandler: 

 

 

 

 

 

 

• Liste over mangler fra FTU:   

 

Normal slitasje i FTU 
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• FTU 07-13; 3 år gammel Toyota solgt med tre måneds 
garanti. Utslitt clutchplate oppdaget 1 år etter kjøp. 
Den var da gått 63.000 km. Normal slitasje eller 
reklamasjon?  

• REKLAMASJON - Unormal bruk ikke sannsynliggjort, 
men antatt produksjonssvakhet.  

• Hvordan hadde resultatet blitt hvis dere hadde 
orientert om 40.000 km grensen? 

 

• FTU: defekt setevarmer etter 70.000 km - kjøper gitt 
medhold 

 
 

 

Slitasje på clutch 
Clutch 40 000 km 

Setevarmer 60.000 km 
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Vifte til varmeapparatet 

 

• Fire år gammel Renault gått 84.000 km. 
Varmeapparatviften måtte skiftes, da den kun virket 
på stilling 4. Ingen kjent feil på modellen. Selger 
dekker 75% av regningen, men mener kjøper må ta 
en del av regningen, fordi bevegelige deler er 
påvirket av bruk. 

• Får selger medhold? 

• FTU 05-30: Det er fem års reklamasjonsrett på 
varmeapparatviften – kjøper gis medhold. 

VARMEAPPARAT MOTOR: 100.000 KM 
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• FTU 2010-1175 Defekt dynamo på en Ford etter 
91.000 km. Oppdaget en måned etter kjøp. NAF 
uttalte at normal levetid var 100-150.000 km. 

• Mangel 

 

• FTU 07/588 – 4 år/150.000 km – mangel 

• FTU 09/1267 – 4 år/102.000 km – mangel 

• FTU 10/1175 – 4 år/91.000 km – mangel 

 

• Hva hadde utvalget kommet til hvis de kjente til 
levetidslisten på 100.000 km? 

Dynamo 
Dynamo: 100.000 km 

Servopumpe: 100.000 km 
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• OPPSUMMERING 

• Det er ikke sikkert at en offentliggjøring av listene vil 
hjelpe dere i alle saker, men den kan hjelpe i mange 
saker. 

• Kanskje kan man også redigere listene på noen 
punkter, hvor produsentene har vært litt for 
”beskjedene”. Da vil de kunne få stor betydning ved 
løsning av tvister. 

 

 

Oppsummering  
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Om  
Forbruker Europa 

Nettverk av 29 stater  

Behandler tvister i EU 

forbruker og næringsdrivende 

Også varer solgt på nettet 
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Tvisteløsning    
     

 

 
• Klager fra norske forbrukere 

på næringsdrivende i EØS-

området… 

- Oversendes søsterkontor 

 

• …og fra forbruker i EØS-

området mot norske 

næringsdrivende 

- Mottas fra søsterkontor  

 

• Klager oversendes nemnder i 

den utstrekning disse finnes 
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TAKK FOR OSS! 

Forbrukeradvokaten 
Tvister om kjøp, salg, 

bygging og leie av bolig 

og forbrukersaker 
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Neste: Talk Show 
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