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Købelovens begreber 
1. Er købeloven præceptiv, deklaratorisk eller begge dele? 
2. I hvilke typer køb er købeloven anvendelig? 
3. Hvordan defineres handelskøb, forbrugerkøb og civile køb? 
4. Hvad er forskellen på genuskøb og specieskøb? 
5. Hvad forstås ved et bestillingskøb og et fix køb? 

 

Handelskøb:  
6. Hvad er sælgers forpligtelser i henhold til købeloven? 
7. Hvad er købers forpligtelser i henhold til købeloven? 
8. Hvad forstås ved samtidighedsgrundsætningen? 
9. Hvad er sammenhængen mellem levering og risikoovergang? 
10. Hvorfor er det vigtigt at vide hvornår levering er sket, og hvilken betydning har det i 

forholdet mellem køber og sælger? 
11. Hvornår er levering sket i et: 

a. Afhentningskøb 
b. Udbringningskøb 
c. Forsendelseskøb 

12. Hvad betyder købelovens leveringsklausuler: FOB, CF, CIF og Franco, og hvornår overgår 
risikoen fra varen fra sælger til køber? 

 
Sælgers misligholdelse: 

13. På hvilke måder kan sælger misligholde sin del af aftalen? 
14. Hvornår sker levering, hvis der er aftalt levering: 

a. Primo januar 
b. Medio marts 
c. Ultimo november 

15. Hvad er købers misligholdelsesbeføjelser ved sælgers forsinkelse med levering? 
16. Situation: Køber har lidt et tab i anledning af sælgers forsinkelse og kræver erstatning. 

Forklar de to opgørelsesmåder: 
a. Positiv opfyldelsesinteresse 
b. Negativ kontraktsinteresse 

17. Hvad er ”force majeure” og giv nogle eksempler 
18. Hvad er købers misligholdelsesbeføjelser, hvis det købte lider af en mangel? 
19. Hvad er forskellen på en kvantitetsmangel og en kvalitetsmangel? 
20. Hvordan defineres en kvalitetsmangel? 
21. På hvilket tidspunkt i aftaleforløbet skal manglen være til stede? 
22. Hvilke regler gælder for sælgers afhjælpning og omlevering? 
23. Kan sælger altid forlange at få lov til at afhjælpe? 
24. Kan køber altid forlange, at sælger afhjælper? 
25. Hvad betyder det, at køber har ”undersøgelsespligt”? 
26. Hvilke konsekvenser kan det få, hvis køber ikke overholder sin undersøgelsespligt? 
27. Hvordan beregnes og fastsættes et ”forholdsmæssigt afslag”? 
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28. Forklar reglerne om købers reklamation i anledning af mangler. 
29. Hvad er ”vanhjemmel”? 

 
Købers misligholdelse: 

30. På hvilke måder kan køber misligholde sin del af aftalen? 
31. Hvad er sælgers misligholdelsesbeføjelser ved købers forsinkelse med betaling af 

købesummen? 
32. Hvad er situationen mellem parterne, hvis der er tale om fordringshavermora? 

 

Forbrugerkøb: 
33. Hvordan defineres et forbrugerkøb? 
34. Hvor i købeloven finder vi reglerne om forbrugerkøb? 
35. Kan reglerne om forbrugerkøb fraviges? 

 
Sælgers misligholdelse: 

36. På hvilke måder kan sælger misligholde sin del af aftalen? 
37. Hvad er købers misligholdelsesbeføjelser ved sælgers forsinkelse med levering? 
38. Hvornår lider en vare af en mangel? 
39. På hvilket tidspunkt i aftaleforløbet skal manglen være til stede? 
40. Hvad er købers misligholdelsesbeføjelser, hvis det købte lider af en mangel? 
41. Hvad betyder det, at sælger har afhjælpningspligt? 
42. Kan køber altid kræve afhjælpning? 
43. Hvad betyder det, at køber skal reklamere overfor sælger inden rimelig tid? 
44. Hvad er forskellen på ”formodningsreglen” og den ”absolutte reklamationsfrist”? 
  

Købers misligholdelse: 
45. På hvilke måder kan køber misligholde sin del af aftalen? 
46. Hvad er sælgers misligholdelsesbeføjelser ved købers misligholdelse? 
47. Hvad er sælgers pligter og rettigheder i forbindelse med fordringshavermora, fx hvor køber 

ikke afhenter sin vare? 
48. Hvornår overgår risikoen for salgsgenstanden ved fordringshavermora, fx hvor køber ikke 

tager imod varen? 
 
Køb med ejendomsforbehold i forbrugerkøb: 

49. Hvad er forskellen på et kontantkøb og et kreditkøb? 
50. Hvad er en kreditaftale? 
51. Aftale om ejendomsforbehold: Nævn de 4 gyldighedsbetingelser 
52. Hvad er sikringsakten ved salg af en bil med ejendomsforbehold? 
53. Situation: Kreditgiver/cykelhandler Bent sælger en racercykel til 30.000 kr. til Anders, der 

ikke kan betale hele købesummen. Andres betaler 10.000 kr. og skal afdrage med 3.000 kr. 
om måneden indtil gælden er betalt. Der underskrives derfor en kreditkøbskontrakt med 
gyldigt ejendomsforbehold.  
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a. Er der en sikringsakt som Bent skal sørge for ved salg af en cykel med 
ejendomsforbehold? 

b. Hvis Anders efter 2 måneder sælger cyklen videre til en godtroende køber Casper, 
og Anders holder op med at afdrage på cykelgælden til Bent, kan 
kreditgiver/cykelhandler Bent så gøre noget for at få cyklen tilbage? 

c. Hvad er køber/Caspers rettigheder, hvis han køber racercyklen af Anders, uden at 
vide at Anders skylder penge for køb af cyklen og uden at vide at 
kreditgiver/cykelhandler Bent har ejendomsforbehold i cyklen? 

54. Hvad er ”forhandlergrundsætningen”? 
55. Hvad betyder det, at kreditaftalen kun kan opsiges, hvis der er tale om ”Kvalificeret 

misligholdelse”? 
56. Forklar processen omkring kreditgivers tilbagetagelse af et aktiv, som er solgt med 

ejendomsforbehold. 
 
 

 
 


