
Handelsbetingelser 
For forhåndsvurdering og værdifastsættelse hos Dansk Motor Finans A/S 

 Dansk Motor Finans A/S – Møllegade 25 – 6640 Lunderskov – CVR 39311151 

§1 Virksomhedsoplysninger 

Dansk Motor Finans A/S 
Møllegade 25 

6640 Lunderskov 
CVR 39311151 

 
§2 Anvendelse 

Disse handelsbetingelser (herefter kaldet ”Betingelserne”) gælder for alle produkter, der bliver solgt på www.danskmotorfinans.net (herefter kaldet 
”Onlinesystemet”) af Dansk Motor Finans A/S (herefter kaldet ”Virksomheden”), brugere og/eller forhandlere heraf (herefter kaldet ”Brugere”) måtte købe. 

Se også ”Generelle Forretningsbetingelser for forhåndsvurdering og værdifastsættelse hos Dansk Motor Finans A/S” 

§3 Ydelser 

De ydelser, der bliver solgt fra onlinesystemet (Herefter ”Ydelser”), er afhængige af Brugerens input og valg, hvorfor eventuelle fejl i brugerens input eller valg 
ikke er virksomhedens ansvar. Brugeren kan dog altid ved henvendelse til Virksomheden, få ændret en fejlindtastning. 

Pris for forhåndsvurdering kan varierer. Listepris er kr. 500,- inkl. moms pr. vurdering. 

Forhåndsvurdering giver en estimeret pris ud fra Brugerens oplysninger om det pågældende køretøj. Såfremt disse oplysninger er korrekte, er denne 
forhåndsvurdering gældende i 30 dage. 

Endelig værdifastsættelse fastsættes såfremt Brugeren accepterer prisen på forhåndsvurderingen. 

§4 Pris og betaling 

Samtlige priser oplyst af Dansk Motor Finans A/S er inklusive moms, såfremt den pågældende ydelse tillægges moms ifølge momsloven. 

Onlinesystemet modtager Dankort, Visa, Mastercard og MobilePay. Virksomheden betaler det gebyr, der opkræves af betalingsindløser. Brugeren betaler selv 
eventuelle andre gebyrer, som egen kortudstedet derudover måtte opkræve. 

Betaling af ekspeditionsgebyr og sikkerhedsstillelse til Dansk Motor Finans A/S sker sammen med Brugerens betaling af registreringsafgift samt nummerplader 
via fakturering. 

§5 Levering 

Ved køb af forhåndsvurderings-pakke vil Brugeren blive krediteret antallet af købt forhåndsvurdering i samme øjeblik, i onlinesystemet, under Brugerens konto. 

§6 Fortrydelsesret 

Brugeren har 14 dages fortrydelsesret i forbindelse med køb af forhåndsvurderings-pakker. Fortrydelsesretten frafalder dog i det øjeblik, der leveres en anmodet 
forhåndsvurdering på et aktuelt køretøj. 

Brugeren har fortrydelsesret indtil betaling af faktura ved endelig værdifastsættelse herunder registreringsafgift, ekspeditionsgebyr, sikkerhedsstillelse og 
nummerplader. Efter dette tidspunkt kan kunden ikke fortryde købet. 

§7 Ansvarsbegrænsning og forbehold 

Virksomheden tager forbehold for eventuelle skrivefejl og tastefejl i forbindelse med angivelse af priser og vurderinger. 

Brugeren har ikke krav på tilbagebetaling af for højt vurderet værdifastsættelse. 

Virksomheden indestår for ethvert forhold mellem Dansk Motor Finans A/S og SKAT. Brugeren kan ikke holdes til ansvar for eventuelle ændringer i den 
anmeldte værdifastsættelse til SKAT. 

Virksomheden søger at afgive svar for anmodning om værdifastsættelse hurtigst muligt og gerne inden for 24 timer. Virksomheden afgiver imidlertid ingen 
garanti herfor, og kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle tab grundet længere ekspeditionstid. 

Virksomheden indestår ikke for taste- eller beregningsfejl hos henholdsvis synvirksomheden samt SKAT (Dansk Motor Register), herunder SKATs interne 
regnemaskine til beregning af afgiftspligtig værdi samt registreringsafgift. Ved eventuelt tilgodehavende eller manglende betaling på baggrund af bevist 

tastefejl, vil beløbet ubeskåret blive viderefaktureret til Brugeren. 

§8 Databehandling 

Vi har indgået aftaler med alle de samarbejdspartnere, som behandler data for os, for at sikre os, at databehandlingen lever op til de nye EU-regler om 
persondatabehandling, og altså at Brugerens oplysninger bliver opbevaret og behandlet sikkert og fortroligt. 

§9 Lovændringer 

Ved eventuelle lovændringer forbeholder Dansk Motor Finans A/S sig ret til at ændre i betingelserne. 

§10 Lovvalg og værneting 

Eventuelle tvister skal afgøres efter dansk ret og ved de almindelige domstole. 

 


