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Dorte Dittmann er uddannet cand.jur. 
i 1999 fra Københavns Universitet og 
har frem til 2008 arbejdet som advokat. 
Dorte Dittmann har undervist i erhvervsret 
og international business law på uddan-
nelserne HHX, Markedsføringsøkonom, 
International Marketing Management og 
Professionsbachelor på Erhvervsakademi 
Sjælland, Roskilde Handelsskole. Dorte 
Dittmann arbejder som strafferetsadvokat 
og er tilknyttet CBS som ekstern lektor i 
erhvervsret.

Mette Gade er uddannet cand.jur. i 1995 
fra Københavns Universitet og har siden 
2008 undervist på akademiuddannelsen 
for finansiel rådgivning på Niels Brock. 
Mette Gade har arbejdet som sektionschef 
i Juridisk Afdeling i Nordea Bank Danmark 
A/S, været medlem af Pengeinstitutanke-
nævnet og arbejder nu med ansættelses-
ret som HR Team Leader i Nordea.

Dorte Dittmann og Mette Gade er 
begge erfarne undervisere og de har som 
forfattere opnået stor succes med ”Dansk 
og international erhvervsret”, udgivet af 
Trojka. Forfatterne giver en pædagogisk 
og praksisnær fremstilling af stoffet, og 
det motiverer og engagerer elevernes 
læring om jura

Trojkas undervisningsmateriale
til Erhvervsret, niveau C er i
overensstemmelse med fagplan
og lærervejledning til stofområdet
erhvervsret på de merkantile
gymnasieuddannelser, HHX.

Den samlede undervisningspakke 
omfatter følgende:

•	 Lærebog

•	 Opgavesamling

•	 E-læringsmaterialer	på	iTrojka.	 
Se bogens website på www.trojka.dk

Lærebog og opgavesamling udkommer  
også som onlinebøger til august 2013.
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20 ·  FORBRUGERAFTALER · KAPITEL 8 

Forbrugeraftaleloven indeholder blandt andet regler om:

•	 Forbud mod uanmodet henvendelse

•	 Fortrydelsesret ved fjernsalg

•	 Fortrydelsesret ved aftaler indgået uden for sælgers faste forretnings-

sted
•	 Opsigelse af løbende ydelser, fx abonnementer

En forbrugeraftale er en aftale der indgås mellem en virksomhed og en 

privatperson. Loven definerer en forbrugeraftale således:

LOV

Forbrugeraftalelovens § 3

Stk. 1 Ved en forbrugeraftale forstås i denne lov en aftale, som en er-

hvervsdrivende indgår aftalen som led i sit erhverv, når den anden part 

(forbrugeren) hovedsageligt handler uden for sit erhverv.

At virksomheden skal handle inden for sit erhverv betyder, at det, der 

sælges eller indgås aftale om, vedrører de produkter eller ydelser virksom-

heden normalt sælger og handler med.

Når der står i loven, at forbrugeren skal handle uden for sit erhverv, 

betyder det, at det der aftales eller handles er til privat brug. Hvis Peter har 

sit eget IT- konsulentfirma og han køber en computer, som skal bruges af 

bogholderen i firmaet, handler han inden for sit erhverv og det er ikke en 

forbrugeraftale men “business to business.” Køber Peter derimod en com-

puter til sin søn, der skal bruge den til spil og lektier, er der tale om et køb 

til privat brug, og aftalen er en forbrugeraftale.

Denne definition af en forbrugeraftale går igen i andre love, fx aftalelo-

ven, købeloven og kreditaftaleloven.

Forbrugeraftaleloven er beskyttelsespræceptiv, hvilket betyder at lo-

ven ikke kan fraviges til skade for forbrugeren. Reglerne i loven skal re-

spekteres, og aftaler der indgås på dårligere vilkår end loven foreskriver, 

gælder ikke og kan tilsidesættes. 

Man ser på forbrugeren som den svage part i det indbyrdes forhold mel-

lem forbrugeren og den erhvervsdrivende, og loven har bl.a. til hensigt at 

beskytte forbrugeren mod, at den erhvervsdrivende misbruger sin stilling 

og styrke.

Hvad er en forbruger

aftale? 

Inden for sit erhverv 

Uden for sit erhverv 

Forbrugerbeskyttelse 

1. Forbrugeraftaleloven

Erhvervsret-C-ny.indd   20

11/03/13   18.18

KAPITEL 13  ·  MARKEDSFØRINGSRET · 33Markedsføringsloven indeholder blandt andet regler om:•	 Forbud mod vildledende markedsføring•	 Krav til prisoplysninger•	 Forbud mod skjult reklame•	 Markedsføring rettet mod børn og unge•	 Brug af salgsfremmende foranstaltninger•	 Forbud mod SPAM

3.1 Vildledning og utilbørlig markedsføring En virksomhed må ikke lyve, vildlede eller give oppustede og urigtige 
oplysninger i sin markedsføring. Derfor er der lavet nogle regler i mar-
kedsføringsloven, der har til hensigt at beskytte kunden mod at træffe en 
beslutning om at købe en vare eller en tjenesteydelse på et forkert grund-
lag. I det følgende gennemgår vi nogle eksempler på hvad der kan være 
vildledende og utilbørlig markedsføring efter markedsføringslovens § 3.

Hvis den erhvervsdrivende bruger et kvalitetsmærke eller anden 
type certificeringsmærke i sin markedsføring, fx øko-mærket, svanemær-
ket skal tilknytningen være korrekt.Det er ikke i orden hvis en vare fx markedsføres som et “Fairtrade-pro-
dukt”, og hvor det senere viser sig ikke at være rigtigt. De forbrugere som 
har købt produktet, har måske netop købt varen fordi det var produceret 
under princippet om “Fairtrade” og markedsført som sådan. Forbrugeren 
er ført bag lyset og på den måde forvrider sælgeren forbrugerens økono-
miske adfærd. Markedsføringen er vildledende og det er i strid med god 
markedsføringsskik.

Fig. 13.1 Eksempler på kvalitetsmærker.

Brug af kvalitetsmær
ker, fx økomærket
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82 · KONKURS, REKONSTRUKTION OG GÆLDSSANERING · KAPITEL 24 

eksempel

Kort før Mestertømreren ApS gik konkurs, betalte ejeren Mads en gæld på 300.000 kr. til sin gode ven Mikkel. Den disposition kan omstødes, og Mikkel skal betale de 300.000 kr. tilbage til konkursboet.
De 300.000 kr. vil så kunne fordeles til alle kreditorerne i stedet for kun at tilgodese Mikkel.

Omstødelige handlinger skal være foretaget kort før konkursen indtræder. Omstødelsesperioden regnes tilbage fra fristdagen. De fleste omstødel-sesregler går tre måneder tilbage fra fristdagen, og i nogle tilfælde 2 år tilbage, hvis handlingen er sket til fordel for et familiemedlem, fx hvis de-bitor har givet sin hustru en usædvanlig og meget dyr gave.

                               Omstødelsesperiode
29. maj 2013

Konkursdekret
afsiges af

Skifteretten
= Dekretdag

23. maj 2013
Begæring om

konkurs
= Fritdag

24. februar 2013

 
Fig. 24.2 Omstødelsesperiode, fristdag og dekretdag

De handlinger, der kan omstødes er fx:
•	 Gaver
•	 Løn til nærstående
•	 Betaling af gæld 
•	 Pant for gammel gæld
•	 Udlæg
•	 Utilbørlige dispositioner

Skema over omstødelsesfristerne er sidst i dette afsnit.

Gaver

Har debitor givet dyre gaver før konkursen, kan gaven blive omstødt, og modtageren skal aflevere gaven tilbage. Det gælder ikke almindelige ga-

Omstødelsesperiode

Dyre gaver
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På bogens website er følgende 
tilgængelig for elever og lærere:

•	 PowerPoints	og	PDF	med	lære-
bogens	figurer	til	hvert	kapitel

•	 Links	til	relevante	websites

•	 Ekstramaterialer	

•	 EKSTRA:	Fri	download	af	
PowerPoint-præsentation	til	
hvert	kapitel.	Er	klar	til	brug	i	
undervisningen

Lærebog og opgavesamling ud-
kommer også som onlinebøger

•	 Lærebogen	Erhvervsret C indeholder både kernestof og supplerende 
stof

•	 Stoffet	præsenteres	på	en	overskuelig	og	læsevenlig	måde	og	i	et	
sprog, som eleverne kan forstå

•	 Til	præsentation	af	stoffet	anvendes	eksempler,	domme	og	afgørelser,	
som gør teorien virkelighedsnær for eleverne

•	 Hvert	kapitel	indledes	med	en	case

•	 I	bogen	anvendes	mange	figurer	med	skemaer,	oversigter	og	illustra-
tioner

•	 Margennoter	gør	det	nemt	for	eleverne	at	finde	relevant	tekst

•	 Opgavesamlingen	indeholder	artikler,	opgaver	og	cases	til	alle	lærebo-
gens kapitler

•	 I	opgavesamlingen	indledes	hvert	kapitel	med	en	opsummering	af	de	
vigtigste hovedregler og principper. Dermed får eleverne det nødven-
dige overblik, når de skal arbejde med stoffet.

•	 I	opgavesamlingen	kan	eleverne	arbejde	med	repetitionsspørgsmål,	
cases i forskellige sværhedsgrader, artikler og domme.

•	 I	både	lærebog	og	opgavesamling	henvises	der	til	relevante	websites	
på internettet

ERHVERVSRET C, 1. UDGAVE:
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Trojka præsenterer hermed ny lærebog og  
opgavesamling: erhvervsret, niveau C,  
1. udgave, til HHX

Udkommer i maj-juni 2013 – læs mere i vedlagte ark, som 

meget gerne må gives videre til relevante undervisere. de har nu 

mulighed for at bestille et gratis lærereksemplar (begrænset antal).

Vil du hjælpe med at koordinere udfyldning af formular på 
bagsiden af dette brev?
Bedes udfyldt med undervisernes navne og e-mail.

Returner venligst listen til:

Trojka | Gads Forlag

Fiolstræde 31-33

1171 København K

eller scan listen og send den vedhæftet en mail til: 

trojka@trojka.dk

deadline for bestilling er den 8. maj 2013.

venlig hilsen

Trojka | Gads Forlag

Peter Schmalz
Forlagsredaktør

Erhvervsret C, 1. udgave
ISBN: 978-87-92098-91-7

Antal sider: ca. 416
Pris: 268,00 kr. (ekskl. moms)

Opgavesamling
ISBN: 978-87-92098-93-1

Antal sider: ca. 160
Pris: 88,00 kr. (ekskl. moms)

Lærebog og opgavesamling udkommer
også som onlinebøger til august 2013.

København, april 2013

Ved oplysning om e-mail mod-
tager man løbende orientering, 
når nye bogtitler udkommer samt 
informationer om bøgerne på 
Trojkas website www.trojka.dk

ny LæReBoG FRa TRojKa
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