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Regulering av leien i leasingavtaler
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Norges Automobilforbund (NAF) er en forbruker- og interesseorganisasjon som
Vår ref:

representerer omkring 480 000 medlemmer. I tillegg til hovedkontoret i Oslo, har
NAF 71 lokalavdelinger over hele landet. Det er et overordnet mål for NAF å være
en aktiv pådriver for utvikling av et transportsystem som tilfredsstiller
enkeltindividets behov for mobilitet, og samtidig ivaretar fellesskapets krav til miljø
og sikkerhet.

Deres dao:

NAF har mottatt henvendelser fra våre medlemmer vedrørende Volkswagen
Møller Bilfinans AS (Møller) sine avtaler for privatleasing med flytende rente.
Medlemmene reagerer på at leien ikke blir justert ned etter at Norges Bank har
satt ned styringsrenten. Medlemmene viser også til at Møller i oktober i fjor økte
leien i disse leieforholdene med begrunnelse i at Norges Bank satt opp
styringsrenten.

Deres ref:

Etter NAFs syn må det i denne type leasingavtaler med flytende rente, være en
klar forutsetning at justeringer av leien som følge av endringer i det alminnelige
rentenivået, også skal komme forbruker til gode.
Vi har fått tilsendt vilkårene for en privatleasingavtale med flytende rente som et
av våre medlemmer inngikk i fjor. Disse vilkårene er merket «Privatleasing
Avtalevilkår Volkswagen Møller Bilfinans – Versjon 2018-2 80299365». Vi merker
oss vilkårenes § 3 om leieregulering: «Ved endringer i det alminnelige rentenivået eller på
Utleiers innlån, samt ved offentlige reguleringer, vedtak eller lign., kan utleier med 6 - seks - ukers
varsel endre leien for å kompensere for dette.»

Det fremgår ikke direkte av ordlyden i vilkårene at leietaker på samme måte som
utleier kan kreve endring av leien i sin favør ved endringer i det alminnelige
rentenivået. Vi er imidlertid av den klare oppfatning at dette må tolkes inn i
avtalen dersom vilkåret i § 3 første ledd skal anses som rimelig og gyldig i
forbrukerforhold.
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Vi viser til at Forbrukertilsynet, tidligere Forbrukerombudet, i brev til Volkswagen
Møller Bilfinans AS datert 31.03.2016 vurderer den samme klausulen som
ubalansert og urimelig etter markedsføringsloven § 22. Vi siterer fra brevet:
«Slik vi vurderer avtalepunktet åpner det kun opp for at Møller kan gis
kompensasjon i form av å sette opp renten i de tilfeller hvor det alminnelige
rentenivået har økt. Avtalepunktet åpner ikke opp for at renten hverken kan eller
skal settes ned når renten går ned. Etter vår vurdering er det en forutsetning at
forbrukeren ved avtale om leasingavtale med flytende rente får satt ned renten
dersom det alminnelige rentenivået går ned. Uten en slik rett gis Møller en ikke
ubetydelig tilfeldig fordel som skaper så stor ubalanse at det manglende vilkåret
må anses som urimelig etter mfl. § 22.»
I brevet til Møller ba Forbrukertilsynet også om at Møller tok inn vilkår i avtalen
som regulerer forbrukerens rett til rentenedsettelse når det alminnelige
rentenivået går ned. Det kan synes som om en slik justering av vilkårene ikke er
gjort.
På bakgrunn av ovennevnte, og på vegne av våre berørte medlemmer, ber vi om
at Møller justerer ned leien i leasingavtaler med flytende rente så langt som
Møller selv har hatt fordel av at styringsrenten nå er satt ned. Vi tillater oss også å
be om at Møller endrer vilkårene for privatleasing slik at det tydelig fremgår av
avtalen at leien skal justeres til leietakers fordel ved endringer i det alminnelige
rentenivået.
Vi imøteser et snarlig svar i saken.

Janne Pedersen
NAF Forbruker
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