Auktionsbetingelser/vilkår – Scanleasing
Danmark A/S under konkurs
1. Om auktionen:
1.1. Samtlige køretøjer tilbudt på auktionen er ejet af Scanleasing Danmark A/S under
konkurs SE-nummer 13155054 – (herefter benævnt "Boet").
1.2. Forza Leasing A/S CVR 25824040 (herefter benævnt "FORZA") rolle er at fungere som
internetauktionsholder og formidler af auktionssalgene, hvorfor FORZA ikke er part i
en aftale om køb eller salg af et køretøj.
1.3. Auktionen afholdes som en offentlig online auktion (Internetauktion). For at deltage
på auktionen skal auktionsbyder oprette sig som bruger på Forzas
internetauktionsplatform, jf. brugervilkår- og betingelser nedenfor.
1.4. Når en aftale er indgået via auktionen eller via FORZAs kundeservice skal køber betale
det gældende salær til FORZA. Se gældende salær i punkt 4.
2. Brugervilkår- og betingelser:
2.1. Brugeren skal have gennemlæst og accepteret nærværende auktionsvilkår. Dette
gøres ved at logge ind og acceptere via PENNEO og NemID accept.
2.2. Brugeren skal være en CVR-registreret virksomhed, da køretøjer på auktionen
udelukkende kan sælges til CVR registrerede virksomheder.
2.3. Bruger/køber erklærer at erhverve køretøjet som led i og til brug for sin
erhvervsmæssige virksomhed.
2.4. FORZA forbeholder sig ret til at afvise brugere uden forklaring herpå eller stille
yderligere vilkår for godkendelsen af en bruger.
2.5. FORZA har til enhver tid ret til at afmelde en bruger med øjeblikkelig virkning.
Afmeldes en bruger vil dette ikke berøre allerede indgåede handler og brugeren vil
være forpligtet af allerede afgivne bud. Dette gælder såfremt FORZA ikke beslutter
andet.
2.6. Alle brugere får et brugernavn og vælger selv et password. Disse er strengt fortrolige
og må ikke videregives. Såfremt brugeren får mistanke om, at andre har fået
kendskab til password skal dette straks meddeles FORZA. Brugeren er altid ansvarlig i
tilfælde af misbrug af brugernavn og password.
2.7. Bruger er bekendt med, at køretøjet sælges af et konkursbo. Det købte overtages af
køber, som det er og forefindes uden adgang for køber til at fremkomme med
indsigelser eller krav overfor Boet vedrørende det købtes faktiske eller retlige tilstand,
det være sig i form af ophævelse af handlen, krav om erstatning eller forholdsmæssigt

afslag i købesummen. Mangler, der påvises efter endelig betaling og levering, er
således Boet uvedkommende.
2.8. Såfremt det efterfølgende skulle vise sig, at køretøjet tilhører tredjemand, eller at
tredjemand har rettigheder over køretøjet (for eksempel ved pant, udlæg eller
lignende), forbeholder Boet sig ret til at tilbagekøbe køretøjet til samme pris, som det
nu er solgt, og uden at Boet, skifteretten eller kurator kan ifalde erstatningsansvar.
Tilsvarende har Boet ret til helt eller delvist at tilbagekøbe køretøjet, hvis tredjemand
hindrer Boet i at foretage levering af det solgte.
2.9. Ovenstående pkt. 2.8 medfører, at såfremt det efter købets gennemførelse mod
forventning måtte vise sig, at køretøjets oprindelige stelnummer måtte være slettet,
ændret eller på anden måde manipuleret (undertiden betegnet, at køretøjet er
"klonet"), har køberen af køretøjet alene ret til at hæve købet og i forbindelse hermed
kræve, at parternes ydelser går tilbage. I tilfælde af købers ophævelse vil køber - mod
tilbagelevering af køretøjet til konkursboet - få den erlagte købesum (budsum) inkl.
salærer returneret. Henvendelse herom skal ske til kurator i boet. Køber kan ikke
kræve omlevering.
2.9.1 Køber kan ikke i tilfælde af ophævelse i medfør af pkt. 2.9 rette noget
erstatningskrav mod BOET, skifteretten eller kurator.
2.9.2 Køberen af køretøjet bærer bevisbyrden for, at køretøjets oprindelige stelnummer
er slettet, ændret eller på anden måde manipuleret.
2.10 Bruger må alene anvende auktionssystemet til korrekt og retsmæssig deltagelse i
auktionen. FORZA kan diskretionært foretage en vurdering heraf. Enhver krænkelse må
forventes at medføre erstatningsansvar og retsforfølgelse.

3. Auktionens forløb samt budregler:
3.1. Auktionens start og slut samt forløb styres ubetinget af FORZA.
3.2. FORZA forbeholder sig retten til at aflyse og ændre planlagte auktioner uden varsel.
3.3. FORZA har til enhver tid ret til at annullere en auktion uden videre forklaring, og uden
at der i den anledning vil kunne rejses krav mod FORZA og eller Boet. Annullering kan
ske både før og under auktionen. Gennemførte auktioner kan ikke annulleres.
3.4. Afgivne bud er juridisk bindende for den bydende. Køber vælger det beløb, der
maksimalt ønskes budt på auktionen. Hvis buddet er mindre end mindstepris, bliver
buddet øjeblikkeligt registreret som højeste bud og det vil fremgå at ”mindstepris ikke
opnået”. Er buddet lig med mindstepris eller højere bliver buddet øjeblikkeligt
registreret som højeste bud og det vil fremgå at ”mindstepris opnået”.

3.5. Bud er eksklusiv moms (med mindre andet angives i auktionsbeskrivelsen af køretøjet
se pkt. 4.5) og købersalær, jf. pkt. 4 og pkt. 5 nedenfor, som lægges oveni
budsummen.
3.6. Opnås mindsteprisen ikke, vil der ikke gives hammerslag, hvorved køretøjet trækkes
tilbage.
3.7. Byder er forpligtet til at undersøge og kontrollere køretøjets data, herunder årgang,
produktionsår og stelnummer for deres korrekthed, før bud afgives. FORZA vil altid
oplyse stelnummer eller registreringsnummer for bilerne på auktion.
3.8. Afgiver to bydere samme bud bliver det første bud gældende som højeste bud.
3.9. Hvis der allerede er et bud registreret som er højere end det indtastede bud, bliver
det indtastede bud øjeblikkeligt budt over.
3.10.
Bud kan ikke nedsættes eller annulleres, når først de er afgivet.
3.11.
Er der tvivlsspørgsmål om bud afgøres disse endeligt og bindende af FORZA.
3.12.
Gives der et bud inden 2 minutter før auktionen afsluttes, vil auktionen blive
forlænget i 2 minutter fra sidst modtagne bud.
3.13.
Når der ved auktionens afslutning er afgivet bud på køretøjet som er lig med
eller højere end mindsteprisen, er der indgået en bindende aftale mellem Boet og
højestbydende. Begge parter er herefter forpligtet til at gennemføre handlen.
4. Salær og moms:
4.1. Køber er forpligtiget til at afregne købersalær, når et af køber afgivet bud på et køretøj
har opnået mindsteprisen på auktionen, eller der på anden vis er indgået en aftale via
FORZA – eksempelvis via FORZA kundeservice.
4.2. Pligten til at betale købersalær gælder, uanset om handlen efterfølgende
gennemføres af parterne, hvis dette skyldes købers misligholdelse eller købers
forhold i øvrigt.
4.3. Købersalæret opkræves sammen med budsummen af Boet, jf. pkt. 5 nedenfor.
4.4. Købersalæret udgør kr. 2.000 + moms. Den endelige købesum udgør budsummen
tillagt købersalær.
4.5. Alle køretøjer pålægges som udgangspunkt moms. Det vil specifikt fremgå af
auktionsbeskrivelsen for respektive køretøj, hvis dette er momsfritaget.
5. Forholdet mellem køber og Boet:
5.1. Når der er afgivet hammerslag på køretøj, er der indgået en bindende aftale mellem
køber og Boet. Køber og Boet har en gensidig forpligtelse til at medvirke til
gennemførsel af handlen og opfylde sine forpligtelser i denne henseende.
5.2. BOET udsteder faktura til køber på budsummen + moms inkl. købersalær. Køber vil
modtage en fakturaen per e-mail. Fakturaen betales straks efter modtagelsen og

senest 5 dage efter fakturadato. Betaling sker ved bankoverførsel som anvist på
fakturaen.
5.3. Ejendomsretten overgår først til køber, når den fulde købesum - inkl. købersalær - er
betalt
5.4. Udlevering af køretøjet kan først ske efter betaling af den fulde købesum (budsum
inkl. købersalær) i henhold til fakturaen.
5.5. Udlevering af køretøjet sker ved købers afhentning hos FORZA på Frejasvej 23A, 3400
Hillerød medmindre andet aftales. Registreringsattest udleveres sammen med
køretøjet.
5.6. Udlevering og afhentning skal ske senest 7 dage efter handlens indgåelse.
Omkostninger samt risiko forbundet med opbevaringen af køretøjet efter denne dato
påhviler køber.
5.7. Såfremt købesummen ikke betales rettidigt, jf. pkt. 5.2., kan Boet vælge at hæve købet
og fremstille køretøjet på auktion igen. Dette fritager dog ikke køber for
erstatningsansvar over for Boet eller FORZA.
6. Ansvarsfraskrivelse:
6.1. FORZA er alene internetauktionsholder og således ikke part i en handel som indgås
under auktionen. Det er således udelukkende køber og Boet der er part i de indgåede
handler. FORZA er uden ansvar for om køber kan/vil betale og modtage køretøjet, om
Boet er ejer af bilen, om tredjemand har panteret, udlæg, ejendomsforbehold,
forkøbsret, køberet eller andre rettigheder vedrørende et køretøj.
6.2. FORZA er uden ansvar for driftsforstyrrelser og fejl opstået som direkte eller indirekte
følge af kommunikationsfejl, indtastningsfejl, nedbrud/driftsforstyrrelser på
internettet, auktionssystemets servere, hardware eller software.
6.3. FORZA er under ingen omstændigheder ansvarlig for følgeskader og indirekte tab for
køber, herunder mistet avance, indtægter forretningsmuligheder og tab af data,
oplysninger mv. Endvidere er FORZA under ingen omstændigheder ansvarlig i tilfælde
af force majeure, herunder forhold som FORZA ikke har indflydelse på.
7. Lovvalg og værneting:
7.1. I forholdet mellem bruger, købere, FORZA og Boet gælder dansk ret.
7.2. Værneting for retssager mellem brugere, FORZA, købere og Boet er Retten i Hillerød.
Dette begrænser dog ikke FORZAs eller Boets ret til anlæggelse af fogedsager ved
andre domstole.

