Generelle Betingelser for AutoMentor’s ydelser vedrørende registreringsafgift, august 2019
1. Indledning
1.1. Disse Generelle Betingelser skal gælde for AutoMentor Danmark A/S’ (”AutoMentor”) levering af ydelser vedrørende registreringsafgift og
indførsel af køretøjer fra udlandet til Danmark.
1.2. Ved bestilling af en ydelse accepterer bestilleren (”Kunden”), at de Generelle Betingelser er gældende for ydelsen. De Generelle Betingelser
fremgår af AutoMentor’s hjemmeside og af AutoMentor’s ordrebekræftelse.
1.3. Det til enhver tid gældende honorar for AutoMentor’s ydelser fremgår af AutoMentor’s hjemmeside. Prisen tillægges dansk moms, p.t. 25 %.
1.4. AutoMentor er registreret under CVR-nr. 33884486 og har virksomhedsadresse på Plantagevej 8 a, 6330 Padborg. Automentor har fysisk adresse
på Plantagevej 8 a, 6330 Padborg. Automentor kan træffes på telefon: +45 36 98 05 20 og e-mail: info@automentor.dk.
2. ”Forhåndsvurdering registreringsafgift – skøn”
2.1. Ved bestilling af ”Forhåndsvurdering registreringsafgift – skøn” modtager Kunden AutoMentor’s professionelle skøn af den registreringsafgift,
der i henhold til gældende dansk lovgivning forfalder ved indførsel af et køretøj til Danmark.
2.2. AutoMentor’s skøn baseres på Kundens oplysninger om køretøjet, jfr. pkt. 5. Skønnet baseres endvidere på AutoMentor’s kendskab til og erfaring
med afgiftens fastsættelse, samt på offentligt tilgængelige oplysninger om salgspriser for sammenlignelige køretøjer.
2.3. AutoMentor’s skøn afgives uden forbindende og uden indeståelse for, at registreringsafgiften er korrekt. Kunden accepterer derfor, at
AutoMentor ikke kan gøres ansvarlig for eventuelle differencer mellem AutoMentor’s skønsmæssigt fastsatte registreringsafgift og den endelige
registreringsafgift, der påløber ved indførsel af køretøjet.
3. ”Forhåndsvurdering registreringsafgift – bindende”
3.1. Ved bestilling af ”Forhåndsvurdering registreringsafgift – bindende” modtager Kunden AutoMentor’s professionelle vurdering af den
registreringsafgift, der i henhold til gældende dansk lovgivning forfalder ved indførsel af et køretøj til Danmark.
3.2. Automentor’s vurdering baseres på Kundens oplysninger om køretøjet, jfr. pkt. 5. Skønnet baseres endvidere på AutoMentor’s kendskab til og
erfaring med afgiftens fastsættelse, samt på offentligt tilgængelige oplysninger om salgspriser for sammenlignelige køretøjer.
3.3. Hvis Kunden efterfølgende benytter sig af AutoMentor’s bistand til afregning af registreringsafgift og indregistrering, er AutoMentor’s vurdering
af registreringsafgiften bindende, jfr. pkt. 4.
3.4. Vælger Kunden ikke at benytte AutoMentor til afregning af registreringsafgift og indregistrering, betragtes forhåndsvurderingen som et skøn, der
er underlagt vilkårene i pkt. 2.
4. ”Registreringsafgift, indregistrering og afgiftsgaranti”
4.1. Ved bestilling af ”Registreringsafgift og indregistrering” indgår Kunden og AutoMentor en aftale om, at Kunden til AutoMentor betaler den af
AutoMentor fastsatte registreringsafgift i overensstemmelse med den forudgående ”Forhåndsvurdering registreringsafgift – bindende”, jf. pkt. 3.
4.2. AutoMentor, der hos Skat er registreret virksomhed i henhold til Registreringsafgiftsloven, overtager ved modtagelse af registreringsafgiften
pligten til overfor Skat at angive og afregne registreringsafgiften for Kundens køretøj. Når AutoMentor har angivet afgiften overfor Skat, hæfter alene
AutoMentor for registreringsafgiftens betaling.
4.3. Ved Kundens bestilling af ”Registreringsafgift og indregistrering” er der aftalt en afgiftsgaranti, der indebærer, at Kunden via AutoMentor vil
modtage tilbagebetaling fra Skat af en eventuelt for høj angivet registreringsafgift, mens AutoMentor – og ikke Kunden – vil hæfte for en eventuel
efterbetaling til Skat som følge af, at registreringsafgiften har været angivet for lavt.
4.4. Eventuel tilbagebetaling fra Skat vil blive udbetalt til Kunden senest 14 dage efter, at AutoMentor har modtaget beløbet fra Skat.
4.5. Tilbagebetaling til Kunden i medfør af punkt 4.3. vil alene ske, såfremt Skat af egen drift nedsætter registreringsafgiften i forhold til den af
AutoMentor angivne handelspris og ikke, såfremt dette sker som følge af praksis- eller lovændring.
4.6. I tillæg til registreringsafgiften skal Kunden betale AutoMentor’s honorar for afregningsydelsen og for afgiftsgarantiydelsen i henhold til
prisangivelsen på AutoMentor’s hjemmeside.
5. Kundens forpligtelser
5.1. Kunden forpligter sig til at meddele AutoMentor alle relevante oplysninger om det køretøj, der skal indføres i Danmark, herunder (men ikke
begrænset til) mærke og type-angivelse, dato for første registrering, stelnummer, farve, ekstraudstyr, servicebog, evt. særlige informationer om
vedligeholdelsesstand o. lign. Kunden skal sikre, at oplysningerne er retvisende for køretøjet, og Kunden skal sikre dokumentation for dato for første
registrering og km-stand til bekræftelse af dansk autoriseret synshal.
5.2. Hvis Kunden meddeler AutoMentor forkerte eller mangelfulde oplysninger om køretøjet, hæfter Kunden for det tab, som AutoMentor måtte lide
herved.
5.3. Hvis køretøjet af Skat måtte blive indkaldt til fremstilling, skal Kunden for egen regning bringe køretøjet til fremstilling. AutoMentor vil deltage i
fremstillingen.
5.4. AutoMentor indgår ikke som part i Kundens køb af køretøjet. Dette køb er alene et anliggende mellem Kunden og sælger af køretøjet.
6. Fortrydelsesret
6.1. Som udgangspunkt kan Kunden fortryde en bestilt ydelse, når ydelsen er bestilt på internettet.
6.2. Fortrydelsesretten gælder dog ikke, når AutoMentor har færdiggjort ydelsen inden Kunden fortryder, idet Kunden med sin accept af at disse
generelle betingelser er gældende i forholdet mellem Kunden og AutoMentor, accepterer og anerkender, at fortrydelsesretten herved ophører.
6.3. Hvis Kunden fortryder den bestilte ydelse efter at AutoMentor har påbegyndt udførelsen af ydelsen, men inden ydelse er færdiggjort, kan
AutoMentor kræve betaling for det allerede udførte arbejde.
7. Forbehold
7.1. AutoMentor tager forbehold for tastefejl i prisangivelser, forhåndsvurderinger, beskrivelser mv.
8. Værneting og lovvalg
8.1. Som værneting for enhver tvist mellem Kunden og AutoMentor er aftalt Retten i Sønderborg, Danmark. Dansk ret finder anvendelse.
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