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FORBRUGERKØBEKONTRAKT – Finansiering af bilkøb/motorcykelkøb 

 
Dato: 

 
Købekontrakt - salg med ejendomsforbehold - Forbrugerkøb 
 
Aftalens parter 
 
Mellem underskrevne 
Sælger/Kreditformidler:  Køber(e):     Kreditgiver: 
CVR:  CPR:    CVR: 
  E-mail: 
 
 
 
 
 
er indgået købekontrakt på følgende vilkår: 
 
§ 1 Bilen/Motorcyklen 
 
Køberen erkender på denne kontrakts vilkår, at have købt af sælgeren følgende nye/brugte bil/motorcykel: 
 
Art:   Årgang:   Reg.nr.: 
Model/Mærke:   Stel nr.:    Reg. 1. gang: 
Forsikret hos:    Hvid/gulplade:   Kilometer: 
    
Udstyr: 
 
 
For så vidt angår forventet leveringstidspunkt og evt. eftersalgsservice og handelsmæssige garantier henvises til 
slutsedlen og/eller bilens dokumenter (servicebog). 
 
§ 2 Oplysninger i henhold til lov om kreditaftaler 
 
§ 2.A. Kontantpris, udbetaling, samlet kreditbeløb, stiftelsesomkostninger og provision 
 
Kontantpris inkl. leveringsomkostninger   kr. 
Udbetaling i alt     kr.   
SAMLET KREDITBELØB    kr. 
 
Stiftelsesomkostninger (inkl. eventuel formidlingsprovision til sælger/kreditformidler) tillægges det samlede kreditbeløb. 
 
Stiftelsesprovision   kr. 
Ekspeditionsgebyr   kr. 
Forsikringsadministration, jf. § 6 B  kr. 
Fast afgift (tinglysning)   kr. 
Var. afgift (tinglysning)   kr. 
Stiftelsesomkostninger i alt   kr.  kr.   
 
Restkøbesum (det kreditgiver skyldige beløb)  kr.            
 
Restkøbesummen udgør det samlede kreditbeløb med tillæg af stiftelsesomkostningerne. 
 
Det samlede kreditbeløb afregnes af kreditgiver direkte til sælger, når alle formelle forhold omkring finansieringen er på 
plads.  
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§ 2.B. ÅOP, Samlede kreditomkostninger, det samlede beløb der skal betales 
Årlige omkostninger i procent (ÅOP) 
 
Stiftelsesomkostninger    kr. 
Samlede renter m.v. i løbetiden   kr. 
Gebyr for aflysning af ejendomsforbehold  kr.                                          0 
Administrationsgebyrer i lånets løbetid  kr. 
 
Samlede kreditomkostninger    kr.   
 
Det samlede beløb der skal betales til kreditgiver udgør kr.   
(det samlede kreditbeløb + samlede kreditomkostninger)  
Det samlede beløb, der skal betales med tillæg af  
udbetalingen udgør   kr.   
 
Ved beregningen af kreditomkostningerne er forudsat, at leveringstidspunktet er den XX-XX-XXXX. Fra denne dato og 
frem til førstkommende 1. udgør den beregnede rente kr. XXX.XXX,, der betales sammen med første ydelse. 
 
§ 2.C. Forrentning og afvikling 
Restkøbesummen forrentes og betales af køber med i alt XXX månedlige ydelser, hver den 1. på kr. XXX XXX, første 
gang den XX-XX-XXXX. Sidste ydelse er på kr. XXX XXX og betales den XX-XX-XXXX. Det samlede antal ydelser udgør 
således kr. XXX XXX. 
 
Afviklingen og de økonomiske oplysninger i øvrigt, herunder ÅOP, samlede kreditomkostninger m.v. er beregnet ud 
fra, at kontrakten afvikles normalt, det vil sige rettidigt og uden gebyrberegning, at renten er uændret i hele 
kontraktperioden, og at det forudsatte leveringstidspunkt er identisk med datoen for finansieringens start.  
 
Administrationsgebyr pr. mdr. kr. XXX. 
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Den årlige pålydende rente er for tiden XX,XX%, og den årlige debitorrente udgør for tiden XX,XX%.  
 
Renten beregnes og tilskrives månedligt bagud. Renten beregnes på basis af 12 måneder à 30 dage over et år med 
360 dage. Renteberegningsmetoden kan ændres. Ændringen vil blive meddelt køber ved brev (særskilt underretning), 
betalingsadvis, kontomeddelelse eller lignende meddelelse.  
 
Ved betaling efter forfaldsdag, betaler køber rykkergebyr(er) og morarenter efter samme rentesats som aftalt i 
kontrakten. Er den aftalte rentesats lavere end højeste rentesats i henhold til renteloven, forbeholder kreditgiver sig ret 
til at opkræve renter i henhold til rentelovens bestemmelser om rente ved forsinket betaling. På tidspunktet for 
kontraktens indgåelse udgør morarentesatsen    % p.a. 
 
Køber er berettiget til uden omkostninger på anmodning til enhver tid i købekontraktens løbetid at modtage en 
opgørelse i form af en amortiseringsplan.  
 
§ 2.D. Øvrige oplysninger i henhold til markedsføringsloven, lov om forbrugeraftaler og lov om 
kreditaftaler 
Der gøres opmærksom på, at Sælger/kreditformidler samarbejder med kreditgiver og kan modtage et vederlag i 
forbindelse med fremskaffelse af finansieringen. Sælger/kreditformidler oplyser på forespørgsel størrelsen heraf. Der 
gøres desuden opmærksom på, at Sælger/kreditformidler og/eller dennes ansatte fra kreditgiver kan modtage en 
særskilt præmiering for at formidle kreditgivers lån. Kreditgiver vil på forespørgsel oplyse om niveauet for 
præmieringen 
 
Restkøbesummen i henhold til nærværende købekontrakt finansieres af kreditgiver, hvis hovedaktivitet er finansiering 
af løsøre, herunder specielt biler og motorcykler, for såvel forbrugere som erhvervsdrivende, typisk i forbindelse med at 
det pågældende løsøre sælges af samarbejdspartnere.  
 
Da købekontrakten er indgået med sælger, foreligger der et kreditkøb med ejendomsforbehold, der er underlagt en 
række ufravigelige forbrugerbeskyttelsesregler i kreditaftaleloven. Misligholdes betalingsforpligtelsen, er kreditgiver 
berettiget til at tilbagetage det solgte. Yderligere krav vil kunne gøres gældende, hvis betingelserne herfor i henhold til 
gældende lovgivning og retspraksis er opfyldte. Endvidere vil kreditgiver i et vist omfang hæfte for eventuelle 
indsigelser vedrørende det købte, jf. kreditaftalelovens §§ 32 og 33, såfremt sælger ikke opfylder sine forpligtelser 
vedrørende dette. 
 
Opsigelse/førtidig tilbagebetaling 
Køber er i henhold til kreditaftaleloven berettiget til at foretage førtidig hel eller delvis indfrielse/tilbagebetaling af 
gælden i henhold til nærværende købekontrakt. Køber kan rette henvendelse til kreditgiver herom. 
 
Er renten i nærværende købekontrakt fast, har kreditgiver ret til kompensation for eventuelle omkostninger ved købers 
førtidige hele eller delvise indfrielse/tilbagebetaling af gælden. Kompensationen udgør 1 % af den førtidige betaling, 
hvis denne sker mere end et år før købekontraktens ophørstidspunkt og ellers 0,5 %. 
 
Kreditgiver kan dog i undtagelsestilfælde kræve en højere kompensation, hvis der kan dokumenteres et tab, der 
overstiger 1 henholdsvis 0,5 % af den førtidige indbetaling. Ingen kompensation for købers førtidige betaling vil dog 
overstige det rentebeløb, køber skulle have betalt i perioden mellem den førtidige betaling og til købekontraktens 
aftalte ophørstidspunkt. 
 
Fra kreditgivers side er købekontrakten uopsigelig i kontraktperioden, men kan ophæves ved købers misligholdelse. 
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Garantifond/garantiordninger 
Der findes ingen garantifond eller garantiordning for nærværende købekontrakt. 
 
 
Frist for accept af finansieringstilbud 
Finansieringstilbuddet i henhold til nærværende købekontrakt bortfalder, hvis ikke købekontrakten er underskrevet af 
køber og afleveret hos sælger eller kreditgiver senest 10 dage efter udskrivningsdatoen. 
 
Klageadgang/adgang til udenretlig bilæggelse af tvister 
Da kreditgiver er et finansieringsselskab, er der mulighed for at klage til: 
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Center for Klageløsning 
Nævnenes Hus 
Toldboden 2 
8800 Viborg 
Mail: nh@naevneneshus.dk 
 
 
Klagen skal indgives elektronisk til Center for Klageløsning på www.forbrug.dk. Forinden klagen indleveres, skal køber 
forgæves have forsøgt at kontakte kreditgiver for at opnå en tilfredsstillende løsning på de forhold, der klages over. 
 
Gebyret for at indlevere en klage til Center for Klageløsning udgør kr. 100,00. 
 
Kun hvis det ikke er muligt at nå frem til en fælles løsning via Center for Klageløsning, kan du som forbruger indbringe 
sagen for Forbrugerklagenævnet inden for en frist på 4 uger. Gebyret for at indlevere en klage til 
Forbrugerklagenævnet udgør kr. 400,00, der tilbagebetales, hvis køber får medhold, eller klagen ikke kan behandles af 
nævnet. 
 
Tilsynsmyndighed:  
 
Kreditgiver er som finansieringsselskab underlagt tilsyn fra:  
 
Forbrugerombudsmanden    
Carl Jacobsens Vej 35    
2500 Valby    
 
 
§ 2.E. Fortrydelsret 
Køber har ret til at fortryde købekontrakten (kreditaftalen) – men ikke købet – efter følgende regler: 
 
Fortrydelsesret 
Køber kan fortryde den indgåede aftale efter kreditaftalelovens § 19. 
 
Fortrydelsesfristen 
Fortrydelsesfristen er 14 dage. 
 
Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, køber har indgået aftalen, for eksempel skrevet under på 
købekontrakten eller afgivet bestillingen. 
 
Køber har efter kreditaftaleloven krav på at få en række oplysninger, blandt andet om fortrydelsesretten. 
Fortrydelsesfristen løber ikke, før køber har modtaget disse oplysninger på skrift (for eksempel papir eller e-mail). Disse 
oplysninger er indeholdt i nærværende aftale. 
 
Hvis køber for eksempel underskriver købekontrakten mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har 
køber frist til og med mandag den 15. Har køber først fået oplysningerne senere, for eksempel onsdag den 3., har 
køber frist til og med onsdag den 17. 
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Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan køber vente til den 
følgende hverdag. 
 
Hvordan fortryder køber? 
Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal køber underrette kreditgiver om, at køber har fortrudt købekontrakten. Køber 
opfordres til at give denne underretning skriftligt, for eksempel pr. brev eller e-mail. Køber skal sende underretningen 
inden fristens udløb. Hvis køber vil sikre sig bevis for, at køber har fortrudt rettidigt, kan køber for eksempel sende 
brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. 
 
Underretning om, at køber har fortrudt købekontrakten skal sendes til kreditgiver. 
 
Betaling til kreditgiver ved fortrydelse. 
Ved sin underskrift på nærværende købekontrakt anmoder køber kreditgiver om at opfylde kontrakten, herunder 
tinglyse ejendomsforbeholdet og udbetale det samlede kreditbeløb med tillæg af eventuel formidlingsprovision til 
sælger. 
 
Køber er bekendt med, at hvis køber efterfølgende fortryder købekontrakten, kan dette alene ske mod tilbagebetaling 
af det samlede kreditbeløb med tillæg af påløbne renter kr.             frem til den dag, hvor køber tilbagebetaler det 
samlede kreditbeløb. Herudover skal køber betale en kompensation til kreditgiver, svarende til de afholdte 
tinglysningsafgifter og eventuelle andre offentlige udgifter. Køber skal betale det samlede kreditbeløb og en eventuel 
kompensation tilbage hurtigst muligt og senest 30 dage efter, at køber har givet kreditgiver besked om at ville benytte 
fortrydelsesretten. 
 
§ 2.F. Gebyroversigt 
Herudover er kreditgiver,hvis finansieringsforholdet giver anledning hertil, berettiget til at kræve betaling af følgende 
gebyrer: 
 
Gebyr for førtidsindfrielse af låne- og købekontrakter   Kr. 
Tillæg i forbindelse med førtidsindfrielse af fastrente låne- og købekontrakter   Kr. 
Fremfinding af arkivmateriale, pr. time     Kr. 
Påkrav/rykker       Kr. 
Notering af transport, udlæg m.v.     Kr. 
Meddelelse om præmierestance m.v.     Kr. 
Opkrævningsgebyr pr. opkrævning (manuel opkrævning)    Kr. 
Manglende meddelelse om adresseændring     Kr. 
Gebyr for debitorskifte, tillæg o.lign.     Kr. 
Gebyr for omregistrering, ekstra nr. plade o.lign    Kr. 
 
For købekontrakten gælder ovennævnte gebyroversigt. Ovenstående gebyroversigt er gældende pr. 1. juli 2018.  
 
Kreditgiver kan til enhver tid sætte gebyrer ned.  
 
Kreditgiver kan endvidere med 3 måneders varsel forhøje de anførte gebyrsatser, hvis forhøjelsen skyldes markeds-, 
indtjenings- eller konkurrencemæssige forhold i ind- og udland, herunder risikomæssige, regulatoriske og 
omkostningsmæssige forhold. Det kan f.eks. være: 
 

• Øgede fundingomkostninger (Kreditgivers finansieringsomkostninger) 
• Nye eller øgede solvens-, kapital- eller likviditetskrav  
• Et generelt øget omkostningsniveau, herunder stigning i bidrag til generelle garantiordninger 
• Ubalance mellem markedsrenter 
• Øget kreditrisiko 
• Øget operationel risiko for Kreditgiver 
• Lovændringer, ændringer i retspraksis eller myndighedsforanstaltninger, der medfører øgede udgifter eller 

reducerede indtægter for Kreditgiver 
• En mere hensigtsmæssig brug af Kreditgivers ressourcer eller kapacitet, f.eks. at Kreditgiver ønsker at 

tilskynde til brug af bestemte løsninger. 
• Ændringer i skatter og afgifter, der har betydning for Kreditgiver 
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• Forretningsmæssige behov for ændringer i Kreditgivers prisfastsættelse og gebyrstruktur uden sammenhæng 
med udviklingen i det almindelige renteniveau.  

• Der er sket væsentlige ændringer i forhold til det grundlag, købers individuelle gebyrvilkår tidligere blev fastsat 
på. Det drejer sig her om ændringer i købers egne forhold, som f.eks. ændringer i størrelsen og omfanget af 
købers lån.  
 

Hvis kreditgiver af de ovenfor nævnte grunde indfører nye gebyrer i eksisterende løbende aftaleforhold sker det med 6 
måneders varsel. Der er her tale om gebyrer for ydelser, som kreditgiver ikke før har taget gebyr for.  
 
Oplysning om ændring eller indførelse af nye gebyrer vil ske ved annoncering i dagspressen, ved brev, førstkommende 
betalingsadvis, kontomeddelelse eller lignende meddelelse. Oplysninger om gebyrer fås ved henvendelse til 
kreditgiver. 
 
§ 2.G. Betalinger 
Udover det samlede kreditbeløb og kreditomkostningerne, er køber forpligtet til at betale:  

• kreditgivers udgifter i tilfælde af lånets misligholdelse, herunder de af kreditgiver fastsatte gebyrer for rykkere 
og påkravsskrivelser,  

• kreditgivers udgifter til varetagelse af sine interesser som ejendomsforbeholdshaver, herunder eventuelle 
udgifter til dækning af reparationsgæld og forsikringspræmie og egne og fremmede inkassoomkostninger, 
såvel uden- som indenretlige, hvad enten kreditgiver gør brug af et inkassobureau eller benytter advokat.  

• øvrige gebyrer og morarenter som måtte være pålignet kontrakten gennem dens løbetid. Enhver indbetaling 
på kontrakten anvendes først til dækning af påløbne gebyrer og renter. Hvad køber ellers indbetaler, anvendes 
dernæst til dækning af afdrag. Køber er dog indforstået med at kreditgiver, såfremt denne måtte have eller få 
andre krav imod køber vedrørende den solgte bil/motorcykel, såsom tilgodehavende fra reparation, 
komplettering af bilen/motorcyklen, betaling af skyldig forsikringspræmie eller lignende, er berettiget til forlods 
at anvende indbetalinger fra køber til nedskrivning af sådanne fordringer, jf. i øvrigt bestemmelserne i 
kreditaftaleloven.  

• Gebyr for aflysning af ejendomsforbeholdet i Bilbogen når kontrakten – såvel ved ordinært udløb som ved 
førtidig indfrielse.  

 
§ 3 Særlige vilkår 
 
Eventuelle særlige vilkår anføres her. 
 
§ 4 Ejendomsforbehold 
 
A. OMFANG:  
Kreditgiver forbeholder sig ejendomsretten til den solgte bil/motorcykel indtil hele købesummen med renter og 
omkostninger er betalt. Indtil ejendomsretten er overgået til køber, er denne uberettiget til at videresælge, pantsætte, 
udlåne, udleje, eller på anden måde disponere over bilen/motorcyklen i strid med den af kreditgiver forbeholdte 
ejendomsret. Under ejendomsforbeholdet indgår udstyr, tilbehør, komponenter m.v., der er monteret også af 
tredjemand til komplettering, istandsættelse eller ombytning af udstyr m.v. der medfulgte ved leveringen eller træder i 
stedet herfor. Ejendomsforbeholdet omfatter eksempelvis også senere fornyelse af fælge, dæk, slanger samt 
audioudstyr af enhver art. De ved denne købekontrakt solgte genstande hører således sammen, at køber ikke, hvis 
kreditgiver tager genstandene tilbage, kan adskille de enkelte genstande fra hinanden.  
 
B. TINGLYSNING:  
Hvis den solgte bil/motorcykel er omfattet af reglerne om tinglysning i Bilbogen, er køber indforstået med at kreditgiver 
kan udstede og anmelde ejendomsforbeholdet til digital tinglysning i Bilbogen.  
 
C. FULDMAGT:  
Køber giver hermed kreditgiver fuldmagt til, at kreditgiver kan udstede og anmelde ejendomsforbeholdet til digital 
tinglysning. Køber accepterer, at fuldmagten giver kreditgiver mulighed for, at tinglyse ejendomsforbeholdet til fordel 
for sig selv (”selvkontrahering”). Køber giver desuden kreditgiver fuldmagt til at foretage det fornødne til, at 
ejendomsforbeholdet kan lyses anmærkningsfrit i bilbogen, herunder at foretage tilføjelser eller rettelser i de i § 1 
anførte oplysninger. 
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Samtidig hermed bemyndiger køber kreditgiver til at underskrive påtegninger af enhver art i forbindelse med 
ejendomsforbeholdet, herunder kvitterings-  transport-, moderations- og relaksationspåtegninger. Kreditgiver er 
berettiget til at videreoverdrage denne fuldmagt. 
 
§ 5 Modtagelsen af det solgte 
 
Ved salg af brugte biler/motorcykler har køber, før købets afslutning, undersøgt bilen/motorcyklen og sælger har 
ligeledes givet køber mulighed for afprøvning af bilen/motorcyklen.  
For nye biler/motorcykler henvises til importørens service- og reklamationsbestemmelser, som køber bekræfter at 
være gjort bekendt med. 
Købelovens mangelsregler finder anvendelse på købet af bilen/motorcyklen. 
 
 
§ 6 Købers pligter 
 
A. BRUG, VEDLIGEHOLDELSE OG REPARATION AF BILEN/MOTORCYKLEN:  
Køber er forpligtet til at omgås bilen/motorcyklen på omhyggelig måde og holde den i god og forsvarlig stand. 
Bilen/motorcyklen må ikke anvendes til andre formål end de, hvortil den er indregistreret og forsikret, og specielt må 
bilen/motorcyklen ikke anvendes til brug (motorsport etc.), der kan medføre større værdiforringelse end den ved købet 
bestemte anvendelse. Bilen/motorcyklen må ikke udsættes for ændringer eller omdannelser i øvrigt. Bilen/motorcyklen 
må ikke uden kreditgivers skriftlige tilladelse anvendes til udlejning eller bringes ud af landet for varigt ophold eller 
omregistrering.  
 
Køber skal foretage enhver fornøden reparations- eller vedligeholdelsesforanstaltning, således at den solgte 
bil/motorcyklen til enhver tid er i god og brugbar stand. Ved reparationer på bilen/motorcyklen må der ikke benyttes 
reservedele, der forringer bilen/motorcyklens værdi.  
 
B. RISIKO, FORSIKRING OG SKADER:  
Risikoen for bilen/motorcyklens hændelige undergang og beskadigelse bæres udelukkende af køber.  
Køber er forpligtet til at holde bilen/motorcyklen med tilhørende udstyr kaskoforsikret i et anerkendt dansk 
forsikringsselskab og medvirke til, at kreditgivers ejendomsforbehold kan noteres af forsikringsselskabet i henhold til 
den til enhver tid gældende formular. Hvis køber skifter forsikringsselskab, er køber forpligtet til at underrette 
kreditgiver herom og medvirke til at finansieringsdeklarationen kan noteres af det nye forsikringsselskab. Udgifterne 
herved afholdes af køber.  
 
Kreditgiver er berettiget til at tegne en tillægsforsikring (som alternativ til finansieringsdeklarationen) hos et af 
kreditgiver valgt forsikringsselskab. Eventuel udgift hertil er indeholdt i det opkrævede forsikringsadministrationsgebyr, 
jf. § 2 A.  
 
Indtræder der skader på bilen/motorcyklen, og forsikringsselskabet nægter at udbetale erstatning, er køber ligeledes 
forpligtet til straks at underrette kreditgiver herom, samt om baggrunden for forsikringsselskabets afvisning.  
 
Uanset hvilket forsikringsselskab køber måtte vælge, er kreditgiver uden indflydelse eller ansvar for den valgte 
forsikring, herunder præmieberegningen, dækningsomfanget, selvrisiko, fastsættelsen af en eventuel 
skadeserstatning eller alle øvrige forsikringsforhold.  
 
C. OPLYSNINGSPLIGT:  
Køber skal ved ændring af bopæl/forretningssted samt ved ændring af e-mailadresse straks underrette kreditgiver 
skriftligt herom.  
 
Køber er forpligtet til, såfremt der foretages udlæg i, konfiskation eller beslaglæggelse af det købte og i tilfælde af ikke-
anmeldt betalingsstandsning, rekonstruktionsforhandling, konkurs, gældssanering, åbning af forhandling om 
tvangsakkord eller anden form for insolvensbehandling eller umyndiggørelse, at underrette vedkommende retsinstans 
eller offentlige myndigheder om ejendomsforbeholdet ifølge nærværende købekontrakt. Køber er samtidig forpligtet til 
at underrette kreditgiver om den indtrufne begivenhed. 
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§ 7 Kreditgivers rettigheder 
 
Hvis finansieringsforholdets forløb - også uden at dette skyldes købers forhold - giver anledning dertil, er kreditgiver 
berettiget til:  
at afkræve køber dokumentation for at bilen/motorcyklen er kaskoforsikret på behørig vis, jf. § 6, herunder 
dokumentation for at der ikke er præmierestance på forsikringen,  
at få adgang til at besigtige bilen/motorcyklen med henblik på at undersøge dennes stand og samtidig konstatere, om 
køber overholder sine forpligtelser i relation til brug, vedligeholdelse og eventuel reparation af bilen/motorcyklen, jf. § 6,  
at kontakte forsikringsselskabet med henblik på at modtage enhver oplysning om den tegnede forsikring, herunder 
størrelsen af selvrisikobeløb og om præmien er betalt m.v.  
at afkræve køber dokumentation for at vægtafgift/ejerafgift er betalt og at bilen/motorcyklen således er indregistreret, 
og 
at kontakte Motorkøretøjsregisteret for at konstatere registrerings- og forsikringsforholdene og i øvrigt modtage 
enhver information vedrørende bilen/motorcyklen herunder, om der på behørig vis er betalt vægtafgift/ejerafgift. 
 
§ 8 Tilbagetagelse 
 
Kreditgiver berettiget til at tage bilen/motorcyklen tilbage når køber misligholder kontrakten, jf. § 9 og tillige berettiget 
til at registrere køber i et eller flere advarselsregistre i forbindelse hermed. 
 
Fremgangsmåden ved tilbagetagelse og opgørelse af fordringen og opgørelse af bilens/motorcyklens værdi, sker i 
overensstemmelse med lov om kreditaftaler. 
 
§ 9 Misligholdelse 
 
Hele den til enhver tid værende restgæld med mulige renter, gebyrer og andre omkostninger, beregnet i henhold til 
kreditaftaleloven, er straks forfalden til betaling, såfremt:  

a)  køber ikke har opfyldt sin betalingspligt, jf. § 29 i lov om kreditaftaler,  
b)  Bilen/motorcyklen sælges eller der på anden måde rådes over bilen/motorcyklen, jf. § 1 i strid med den 

forbeholdte ejendomsret,  
c)  Bilen/motorcyklen anvendes til andre formål end det indregistrerede,  
d)  Bilen/motorcyklen ikke vedligeholdes på behørig vis og dette medfører væsentlig misligholdelse af 

bilen/motorcyklen, jf. § 6.A.,  
e)  der indtræder manglende forsikringsdækning af bilen/motorcyklen, herunder manglende betaling af skyldig 

forsikringspræmie, eller såfremt kreditgiver i øvrigt af anden grund modtager meddelelse om, at 
panthaverdeklarationen vil blive bragt til ophør, jf. herved § 6.B.,  

f)  Bilen/motorcyklen bringes varigt ud af landet, uden at der foreligger tilladelse hertil,  
g)  Bilen/motorcyklen går tabt eller bliver gjort til genstand for konfiskation, beslaglæggelse, eller lignende,  
h)  køber i øvrigt på nogen måde misligholder bestemmelserne i nærværende købekontrakt, eller køber har 

afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med finansieringens etablering, forudsat at misligholdelsen eller de 
urigtige oplysninger er af væsentlig karakter,  

i)  køber udsættes for udlæg eller arrest, undlader at betale sin gæld, som den forfalder, erklæres konkurs, 
kommer under rekonstruktionsbehandling eller anden form for insolvensbehandling, indleder forhandlinger om 
gældssanering eller akkord eller i øvrigt bliver ude af rådighed over sit bo  

I det i punkt i) nævnte tilfælde, indtræder misligholdelse dog ikke, såfremt rekonstruktøren, kurator eller værge, 
erklærer at ville indtræde i kontrakten med den virkning, at eventuelle restancer og fremtidige ydelser skal betales som 
massekrav. Kreditgiver kan betinge indtræden af, at der sker betaling af eventuelle allerede bestående restancer, og af 
at der for boets regning indhentes en vurderingsrapport vedrørende bilen/motorcyklens vedligeholdelsesstand samt 
eventuelle mangler ved denne.  
 
Indtrædes der ikke i kontrakten, vil eventuelle ydelser, der forfalder i tiden frem til bilen/motorcyklen frivilligt afleveres, 
eller eventuelt tilbagetages ved en fogedforretning, under alle omstændigheder kunne kræves betalt som massekrav. 
 
Misligholdes købekontrakten i overensstemmelse med det i § 9 anførte, og afleveres bilen/motorcyklen til kreditgiver, 
er denne i forhold til køber berettiget til uden varsel at sælge bilen/motorcyklen, ligesom kreditgiver herudover er 
berettiget til at bestille en ny registreringsattest, idet denne anses for bortkommet, hvis den ikke forefindes i 
bilen/motorcyklen. 
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§ 10 Force majeure 
 
Sælger og kreditgiver er ikke ansvarlig for tab der skyldes lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, 
truende krig, borgerlige uroligheder, terror, sabotage, naturkatastrofer, strejke, lockout, boykot og blokade, uanset om 
sælger selv er part i konflikten, herunder at denne kun rammer dele af sælgers funktioner. Dette fritager dog ikke 
sælger og kreditgiver for ansvar, hvis der fra sælgers side er udvist fejl eller forsømmelse, som vil kunne medføre 
erstatningsansvar. 
 
§ 11 Forsikring 
 
I overensstemmelse med det ovenfor under § 6, litra B anførte, erklærer undertegnede køber/forsikringstager sig 
hermed indforstået med, at sælger eller kreditgiver indtræder i den tegnede forsikring hos det i § 1 nævnte 
forsikringsselskab. 
 
§ 12 Digital kommunikation: 

Kreditgiver benytter sig i videst mulige omfang af digital kommunikation, og ved indgåelse af købekontrakten 
accepterer køber, at al kommunikation vedrørende kontraktforholdet, herunder også fremsendelse af rykker- og 
inkassoskrivelser m.v. i tilfælde af restance, kan ske digitalt enten via e-mail til den ovenfor anførte e-mailadresse eller 
via e-boks, idet dette anses for et bindende kommunikationsmiddel mellem parterne. Dette gælder såvel 
kommunikation med Kreditgiver som de samarbejdspartnere, Kreditgiver måtte benytte i forbindelse med 
administration af kontraktforholdet, herunder ved iværksættelse af eventuel rykker- og inkassoprocedure.  

Køber er forpligtet til straks at give Kreditgiver meddelelse om ændring af ovennævnte e-mailadresse. 
 
Behandling af personoplysninger: 
 
I forbindelse med indgåelse af denne købekontrakt indsamler, registrerer og behandler BMW Financial Services 
Denmark A/S en række oplysninger om køber. Dette drejer sig om almindelige oplysninger f.eks. navn, adresse, e-
mailadresse og telefonnummer, økonomiske forhold, oplysninger om det finansierede køretøj m.v. samt 
oplysninger om købers CPR-nummer. Som udgangspunkt indsamler BMW Financial Services Denmark A/S ikke 
følsomme oplysninger om køber, men afhængig af kontraktforholdets forløb kan vi modtage oplysninger om f.eks. 
helbredsmæssige forhold.  

Formålet med behandling af dine oplysninger er hovedsagelig indgåelse og administration af kontraktforholdet, og 
vores grundlag for behandlingen er således blandt andet, at dette er nødvendigt for at indgå og opfylde 
købekontrakten. 

BMW Financial Services Denmark A/S er desuden forpligtet til at indhente visse oplysninger om dig i henhold til 
hvidvasklovgivningen. 

BMW Financial Services Denmark A/S er dataansvarlig for oplysningerne, og er forpligtet til at overholde den 
gældende lovgivning for dataansvarliges behandling af personoplysninger, herunder at disse behandles til saglige 
og legitime formål, og under iagttagelse af behørig behandlingssikkerhed, jf. Databeskyttelsesforordningens Art. 32. 

Nærmere information om, hvilke oplysninger, der behandles, formålet og det juridiske grundlag for behandlingen samt 
oplysninger om dine rettigheder som registreret (indsigtsret, ret til begrænsning af behandling, ret til berigtigelse, 
sletning og indsigelse samt ret til dataportabilitet) fremgår af ”Privatlivspolitik for BMW i Danmark”, der er givet til køber 
samtidig med denne købekontrakt. Privatlivspolitikken kan desuden findes på www.bmw.dk/dataprivacy. 
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Transporterklæring: 
 
Samtlige sælgers rettigheder ifølge denne købekontrakt - herunder navnlig den forbeholdte ejendomsret og kravet på 
erlæggelse af restkøbesummen, transporteres hermed BMW Financial Services Denmark A/S, der har fyldestgjort 
sælger for transporten. Transporten omfatter i øvrigt enhver sælger i henhold til kontrakten tilkommende ret, herunder 
også fuldmagten i henhold til kontraktens § 4 C. 
 
Sælger indestår for, at køber ikke har indsigelser eller modkrav, men påtager sig i øvrigt ikke ansvar for opfyldelsen af 
købers forpligtelser, med mindre sælger afgiver særskilt kaution herfor. 
 
Købers og sælgers erklæring: 

Ved deres underskrift på nærværende købekontrakt erklærer undertegnede sælger og køber på tro og love:  
 
at bilen/motorcyklen ikke er blevet overgivet til køber før underskriften af nærværende købekontrakt og førend 
udbetalingen ifølge kontrakten er blevet erlagt af køber.  
 
 
 
Undertegnede køber(e) erklærer endvidere:  

• at jeg/vi er myndig(e) og ikke under rekonstruktionsbehandling, konkurs eller anden form for 
insolvensbehandling.  

• at jeg/vi forud for aftalens indgåelse har modtaget skemaet ”STANDARDISEREDE EUROPÆISKE 
FORBRUGERKREDITOPLYSNINGER” i udfyldt stand i overensstemmelse med lov om kreditaftaler.  

• at jeg/vi herudover har modtaget fyldestgørende oplysninger og forklaringer, således at jeg/vi har været i stand 
til at vurdere, om kreditaftalen passer til mine/vore behov og finansielle situation, men sælger har dog ikke ydet 
rådgivning i forbindelse med valg af finansiering 

• at jeg/vi er blevet gjort bekendt med, at yderligere oplysninger kan indhentes på kreditgivers hjemmeside. 
• at jeg/vi er nøje bekendt med indholdet i købekontrakten og har modtaget eksemplar(er) af kontrakten.  
• at være indforstået med service- og reklamationsbestemmelser vedrørende den købte bil/motorcykel. 
• at have modtaget det købte i kontraktmæssig stand, jf. købekontraktens § 5. 
• at såfremt jeg misligholder nærværende købekontrakt, jf. § 9, og bilen/motorcyklen afleveres til kreditgiver, er 

jeg indforstået med, at kreditgiver er berettiget til at bestille en ny registreringsattest og sælge 
bilen/motorcyklen.  

• at være bekendt med den ovenfor anførte transport, hvorefter enhver betaling i henhold til kontrakten, med 
frigørende virkning alene kan ske til BMW Financial Services Denmark A/S 

• at bilen/motorcyklen, som følge af transporten, ej heller må sælges eller tilbageleveres til sælger uden BMW 
Financial Services Denmark A/S’ godkendelse   

 
 
 
Underskrives digitalt med NemID, eller tilsvarende digital signatur, som opfylder OCES-standarden (Offentlige 
Certifikater til Elektronisk Service), eller ved fysisk underskrift herunder: 
 
Dato:      Dato: 
 
For køber:      For sælger: 
 
 
____________________________________   _________________________________ 
     
 
 
____________________________________  

Underskrifter 
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