
Faktum i første runde av ELSAs prosedyrekonkurranse ved Det juridiske fakultet, høsten 2021 

 

Peder Ås la i mai 2021 ut følgende annonse på Finn.no: 

 

Bil til salgs 

Modellår: 2011 

Bilmerke: Citroen 

Bilmodell: Grand C4 Picasso 

Modellspesifikasjon: 1,6HDi 110hk Seduction 

Drivstoff: Diesel 

Sylindervolum i liter: 1,6 

Effekt i hk: 111 

CO2-utslipp i g/km: 139 

Girkasse: Manuell 

Girkassebetegnelse: Manuell 6 gir. 

Hjuldrift: Forhjulsdrift 

Karosseritype: Flerbruksbil 

Avgiftsklasse: Personbil 

Antall seter: 7 

Antall dører: 5 

Bagasjeromsvolum i liter: 1873 

Egenvekt i kg: 1490 

Maks tilhengervekt i kg: 1180 

Hovedfarge: Grå 

Kilometerstand: 152000 

Førstegangsregistrert: 07/26/2011 

Antall eiere: 2 

 

 

 



Bilen hadde et gjennomsnittlig utstyrsnivå for årsmodellen. Det var med totalt 27 bilder. I 

bildetekstene stod det:  

- Takrails 

- Tilhengerfeste 

- Flybord i baksetet 

- Baksetene kan flyttes fram 

- Bagasjerommet med baksetene vanlig 

- Bagasjerommet med baksetene flyttet lengre frem 

- Alle 7 setene oppslått 

- Alle 7 setene oppslått bilde tatt forfra 

- Baksetene lagt ned - helt flatt 

- Tre store dashbord, ett av dem har kjøleskap 

- Passasjersetet har egen temperaturregulering 

- Behagelige justerbare midtarmlener 

- Stort digitalt dashbord med speedometer 

- Multifunksjonsratt med fast midtdel 

- Frontruten er på omtrent 2 kvadratmeter 

- Solskjermene kan flyttes fram 

 

I den skrevne teksten stod det:  

«Citroen C4 Grand Picasso 1,6 HDI, 7 seter fra 2011 selges. 

Dette er en meget komfortabel familiebil, med alt jeg har trengt av plass. Barna elsker bilen. 

Barna har hatt god utsikt, god plass, flybord i seteryggene, solskjerming i bakseter og 

kjøleskap i dashbordet framme. 

For de voksne er bilen meget fleksibel og praktisk. Den har eksempelvis en rekke 

oppbevaringsrom rundt omkring. Den har stort bagasjerom når fem seter brukes. Det er plass 

til noen handleposer (og skiboks og tilhenger) når alle syv setene brukes. Dersom alle 

baksetene legges ned, skal bagasjerommet ha plass til over 1800 melkepakker (har ikke 

prøvd). Justeringer av setene gjøres på noen sekunder. 

Med bluetooth og cruisekontroll er den utmerket på langkjøring. 

Bilens serviceprogram er fulgt. Har akkurat vært på service med EU-kontroll. 

På vinteren kjøres den på 0,63 på blandet forbruk. På sommeren får jeg presset den under 0,5 

på langkjøring. 

Bilen har nye piggfrie vinterdekk som har trillet i ca. to måneder.  

På utsiden bærer den preg av å være brukt; jeg nevner skader på begge speilhusene, løs 

bagasjeluke, passasjersete kan ikke flyttes, en liten bulk under en dør og noen riper. I tillegg 

er styringen til vinduene fra førersiden periodisk treg. Bortsett fra dette skal bilen være i god 

stand.» 

 

 



I selgers egenerklæring framkom det at:  

At det ikke forelå mangellapp ved bilen, den var ikke brukt i næringsvirksomhet, at den ikke 

har vært trimmet og at den ikke hadde vært involvert i en større kollisjon.  

 

Bilen ble først lagt ut til 66.000 kroner. Prisen kom i tillegg til omregistrering på 3982 kr.  

Etter en uke uten at noen potensielle kjøpere tok kontakt med Peder Ås, ble prisen justert ned 

til 56.000 kroner. Nå var det flere som tok kontakt og prøvekjørte bilen.  

Når Lars Holm prøvde bilen tilbød han 55.000 for den. Lars Holm forklarte Peder Ås at han 

ikke hadde eid en bil før, og at han var usikker på hvordan kjøpsprosessen foregikk.  

Ås takket ja til tilbudet. De gjorde salgsoppgjøret gjennom Finn.no med en standard kontrakt. 

Kontrakten inneholdt all informasjon i annonsen. I tillegg var det krysset for at bilen selges 

"som den er". Under dette punktet stod det i kontrakten:  

«Når det er tatt forbehold om at en bil selges "som den er" betyr det at kjøper overtar mye av 

risikoen for at bilen kan ha skjulte mangler. Hvis kjøper oppdager mangler etter 

avtaleinngåelsen, er det normalt ikke et kontraktsbrudd med mindre selger har gitt feil eller 

manglende opplysninger eller dersom bilen er i vesentlig dårligere stand enn det kjøper med 

rimelighet hadde grunn til å forvente ut ifra kjøpesummens størrelse og andre forhold.» 

Det ble krysset for at bilen hadde fulgt alle servicer i henhold til fabrikkens anbefalinger, at 

den var prøvekjørt og besiktiget av kjøper samt at den ble solgt fri for økonomiske heftelser.  

Det ble krysset for at bilen hadde vært kollisjonsskadet, med følgende forklaring: Bilen 

kolliderte i tilhengerkrok på annen bil høsten 2020. Skaden er utbedret på Citroens anbefalte 

verksted.  

Kontrakten ble signert 03.06.2021. Kjøpesummen ble betalt på Vipps, og bilen ble 

omregistrert og overlevert til kjøper samme kveld.  

 

Den 5. juli 2021 hadde Lars Holm kjørt bilen fra Tromsø, der kontrakten var inngått, til 

Lofoten. Der gikk bilen i nødmodus. Bilen ble satt inn på verksted. Verkstedet gav en slik 

rapport om feilen:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Verkstedet testet videre, og fant at dysene i motoren måtte byttes. De opplyste at kostnaden 

ville bli på 32.500 for utbedring. Lars Holm var fra seg av fortvilelse, og leide bil for å bringe 

seg og kameratene fra Lofoten til Tromsø.  

Peder Ås viste til at han ikke kjente til noe galt med motoren, at bilen ble solgt som den er og 

at han ikke hadde tilbakeholdt informasjon.  

Lars Holm hevdet at feilen må ha vært til stede da kjøpet ble gjennomført. Han mente derfor 

at bilen var i vesentlig dårligere stand enn kjøper kunne regne med. Til det repliserte Peder Ås 

med at bilen på salgstidspunktet var den billigste 7 seteren i Tromsø, at den var lavere priset 

enn tilsvarende biler, og at biler generelt er dyrere i Tromsø enn landet ellers.  

Lars Holm tok ut søksmål for Universitetets tingrett. Der krevde han kjøpet hevet og 

kostnadene for leiebilen erstattet av Peder Ås.  

 

 


