
 
 
 

 

 

 

Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfik 

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen 

XXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX  

XXXX XXXXXXXXX 
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Dig mod Torrak! 

Forbrugerklagenævnet har den 20. februar 2019 behandlet din klage over Tor-

rak! og har truffet nedenstående enstemmige: 

 

AFGØRELSE 

 

Du får medhold i din klage.  

 

Du kan hæve købet og kræve købesummen tilbagebetalt. Tilbagebetalingen af de 

153.273 kroner skal ske inden 30 dage fra dags dato. Betales der efter fristens ud-

løb, påløber der renter frem til betaling finder sted jf. lovbekendtgørelse nr. 1075 

af 11. september 2015 om renter ved forsinket betaling m.v. for Grønland (heref-

ter renteloven) § 5.   

 

Indledning 

Klagen er modtaget den 21. juni 2016. klagen vedrører købet af skitøj på vegne af 

[XXXXXXXXXX]. 

 

Du har fremsat krav om at kunne hæve købet og få pengene tilbage.  

 

Torrak! ønsker ikke at efterkomme dit krav, da de mener du har godkendt varen, 

og har købt tøjet velvidende det ikke var Spyder-tøj og uden at have fået vare-

prøve.  

 

Sagsfremstilling 

I 2016 var du med til at købe skitøj af Torrak! på vegne af [XXXXXXXXXX]. 

Den 5. april meddelte Torrak!, at denne var skuffet over leverandøren, da denne 

ikke holder hvad der er blevet lovet. Tøjet var sendt afsted umiddelbart efter på-

ske, men det tog tid med tolddokumenterne. Det blev i den forbindelse oplyst, at 

varerne skulle komme frem i ugen efter. 

 

Samme dag forespurgte Torrak! dig, hvorvidt dragterne ønskedes sendt med luft-

fragt til en pris af 12.450 kroner med ankomst ugen efter eller med skibsfragt til 
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en pris af 3.000 kroner, med ankomst den 3. maj.  Til dette svarede du, at 

[XXXXXXXXXX] ønskede luftfragt.  

 

Den 11. april 2016 kontaktede Torrak! dig og oplyste, at der ikke den dag ankom 

noget fly grundet dårligt vejr. Det oplystes endvidere, at I sammen måtte tjekke 

kvaliteten, når dragterne var ankommet, da det var første gang Torrak! handlede 

med leverandøren.  

 

Det fremgår af e-mailen, at det var foreslået med vareprøver før produktion, 

men i håb om, at dragterne blev leveret til tiden, så havde [XXXXXXXXXX] beslut-

tet, at dragterne skulle produceres uden vareprøve.  

 

Den 12. april 2016 reklamerede du over dragterne til Torrak!. Du mente, at det 

du havde set dagen forinden var langt fra Spyder kvalitet. Du havde på davæ-

rende tidspunkt ikke set bukserne.  

 

Den 13. april 2016 skrev Torrak!, at Torrak! ikke var tilfreds med resultatet.  

Torrak! anførte ved e-mail den 19. april 2016 at denne desværre ikke kunne gøre 

noget, da [XXXXXXXXXX] godkendte ordren og produktionen hele vejen igennem.  

 

Torrak! stillede et løsningsforslag, ved at kunne levere skismørerudstyr gratis til 

en salgspris af 25.000 kroner. Alternativt kunne Torrak! fremskaffe en ny leve-

ring, hvor der blev aftalt en favorabel pris og levering.  

 

Den 22. april 2016 gjorde [XXXXXXXXXX] gældende at I ønskede at hæve købet.  

 

Begrundelse 

Indledningsvis bemærker Forbrugerklagenævnet, at det er ubestridt at 

[XXXXXXXXXX] er klageberettiget, og at det civilretlige forbrugerbegreb også om-

fatter juridiske personer, i det omfang disse varetager medlemmernes private in-

teresser, og den konkrete ydelse hovedsageligt er bestemt til ikke-erhvervsmæs-

sig anvendelse.  Den foreliggende aftale må anses for at udgøre et fælles koordi-

neret indkøb af sportstøj, til brug for medlemmernes sportsudøvelse. At med-

lemmerne efter det oplyste skulle købe dragterne af foreningen ændrer ikke her-

ved. 

 

Forbrugerklagenævnet lægger til grund at den pågældende aftale er kommet i 

stand, efter det viste sig umuligt at indkøbe tøj af mærket Spyder. Forbrugerkla-

genævnet finder på denne baggrund, at Torrak! har haft en loyal oplysnings- og 

vejledningspligt til at omtale, hvis der var en ikke uvæsentlig risiko for at disse 
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nye varer ville afvige væsentligt i kvalitet fra Spyder-tøj, endsige ikke ville være af 

en sædvanlig god og brugbar kvalitet. 

 

På baggrund af det foreliggende materiale lægger Forbrugerklagenævnet endvi-

dere til grund, at Torrak! har været bekendt med den kvalitetsmæssige risiko ved 

at bruge en ny leverandør, og derfor ikke har set sig i stand til at stå inde for va-

rernes kvalitet, hvis der ikke er blevet fremsendt en vareprøve fra fabrikken. For-

brugerklagenævnet lægger ligeledes til grund, at dette ikke klart og tydeligt er 

blevet meddelt til [XXXXXXXXXX] før aftalens indgåelse, eller senere er blevet ac-

cepteret af foreningen. 

Uanset at [XXXXXXXXXX] har accepteret den manglende vareprøve finder Forbru-

gerklagenævnet ikke, at man dermed har accepteret en risiko for, at tøjet ikke 

ville være af en sammenlignelig kvalitet med tøj af mærket Spyder, endsige ikke 

ville være af sædvanlig god og brugbar kvalitet. 

En erhvervsdrivende kan således ikke fraskrive sig sit professionelle ansvar, ved 

at få forbrugeren til at godkende dispositioner over for en leverandør, når for-

brugeren ikke kender den nærmere begrundelse for eller konsekvens af disse. 

 

Forbrugerklagenævnet bemærker endvidere, at den fremlagte fotodokumenta-

tion, se bilag 1, som [XXXXXXXXXX] skulle have godkendt, ikke ses at kunne træde 

i stedet for en vareprøve eller model, sml. Lov om køb, jfr. Lov nr. 102 af 6. april 

1906, som er sat i kraft for Grønland ved lov nr. 104 af 31. marts 1965 med se-

nere ændringer (efterfølgende købeloven) § 75a, stk. 2 nr. 4, eller i øvrigt tydeligt 

at kunne indikere en bestemt kvalitet. 

 

Efter en samlet vurdering af parternes forklaringer og det foreliggende materiale 

finder nævnet det godtgjort, at tøjet ikke har den brugbarhed og kvalitet, som 

[XXXXXXXXXX] med rimelighed kunne forvente, og som det ifølge aftalen og de 

foreliggende omstændigheder skulle have. 

 

Der er herved lagt vægt på [XXXXXXXXXX]s detaljerede beskrivelse af konkrete 

fejl, at Torrak! allerede ved mail af 11. april 2016 (bilag 2) udtrykte at de var i 

tvivl om varens kvalitet, at det fremgår af mail af 13. april 2016 (skrevet som svar 

på reklamationen af 12. april 2016 fra [XXXXXXXXXX]) at indklagede heller ikke 

var tilfreds (bilag 2), at der er enighed om at ærmerne på jakkerne er for korte, at 

det er ubestridt at tøjet i kvalitetsmæssig henseende ikke er sammenligneligt 

med tøj af mærket Spyder, samt endelig at Torrak! ved svarskrivelse af 7. august 
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2017 opsummerende har tilkendegivet, at den manglende vareprøve var blevet 

dyr for [XXXXXXXXXX]. 

 

Tøjet er herefter behæftet med en køberetlig mangel, da det ikke har den kvali-

tet og brugbarhed, som det ifølge aftalen og de foreliggende omstændigheder 

skulle have, jf. købelovens § 76, stk. 1, nr. 4, ligesom Torrak! endvidere har til-

sidesat sin loyale oplysningspligt i relation til dette forhold, jf. købelovens § 76, 

stk. 1, nr. 3. 

Den pågældende mangel kan efter det oplyste ikke afhjælpes, og må efter sin 

grundlæggende og generelle karakter anses for væsentlig. Da der endvidere ikke 

er tilbudt vederlagsfri omlevering, er [XXXXXXXXXX] derfor berettiget til at op-

hæve købet, jf. købelovens § 78, stk. 1, nr. 4, og kræve købesummen tilbagebe-

talt. 

 

Du klagede og krævede ophævelse den 22. april 2016. Dette anses som en af-

sendt anmodning om betaling. Du kan derfor kræve at få kravet på 153.273 kro-

ner forrentet med rentelovens rentesats 30 dage efter den 22. april 2016 til beta-

ling sker jf. rentelovens § 3, stk. 2. 

Det fremgår af rentelovens § 5, stk. 1, at renten efter renteloven er fastsat til en 

årlig rente svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente pr. den 1. januar 

og den 1. juli det pågældende år med et tillæg på 7 %. Dette betyder, at renten 

siden januar 2015 har udgjort 7,05 % p.a.  

 

Klagevejledning 

Du kan ikke klage over Forbrugerklagenævnets afgørelse til andre administrative 

myndigheder, jf. landstingslov nr. 39 af 9. december 2015 om markedsføring og 

mærkning § 35 stk. 2. 

 

 

Med venlig hilsen 

Forbrugerklagenævnet 

 

Freja Lisby Nielsen 

Formand 
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Bilagsliste 

 

Bilag 1 – Oversigt over jakker 

Bilag 2 – E-mails 

 


