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Hvad er en klonet bil ?



Hvad er en klon ?
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Du har et personnummer, som er unikt for dig    - en bil har et stelnummer, som er unikt for bilen.



Hvad er en klon ?
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Hvad er en klon ?
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Hvad er en klon ?
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Bilers identitet fra ”over there”……………
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Totalskadet bil i USA



Stjålet bil med en identitet fra en totalskadet US-bil
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Stjålet bil med en identitet fra en totalskadet US-bil
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Stjålet bil med en identitet fra en totalskadet US-bil
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Stelnummer:
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I 2020 gøres det sådan:
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Rohbau nummer (et nummer på en skal):
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Rohbau nummer vs. VIN number:
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Stelnummer omsættes til ”kontrolnumre”:
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Økonomi     
m/afgift, u/afgift eller stjålet



I dette eksempel er bilen købt i DK med fuld afgift, pris 600K –
700K, pengene er lånt, opsparet, arvet, vundet, m.v. 



Stjålet Passat årg. 2012, hvor stelnummeret fra 
en Passat årg. 2008 benyttes  - altså havde man 

en gammel Passat, som man erstatter med en 
nyere Passat   - ved at flytte stelnummeret fra 

den gamle Passat over i den nye Passat.
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Nævnte Passat, årgang 2012:
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Passat årg. 2012 vs. 2008
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I dette eksempel er bilen købt i DK med fuld afgift, pris 600K –
700K, pengene er lånt, opsparet, arvet, vundet, m.v. 



I det efterfølgende eksempel er en identisk bil købt i Tyskland uden 
afgift, prisen er ca. 300 K, bilen sælges til leasingselskabet, hvorefter 
køber får sine penge retur. 



Regnestykket kunne se således ud, herudover skal leasingtager betale 
4 – 5.000,- kr. pr. md. i registreringsafgift  og leasingydelse m.v. 



Det efterfølgende eksempel er identisk med det foregående 
eksempel, dog er der nu tale om en stjålet bil med falske papirer.



Tyven/hæleren er nu registreret i CRM som bruger af den klonede 
bil og kan når som helst, lade bilen stjæle, hvorved forsikringen 
erstatter bilen overfor leasingselskabet.

Nu kan tyven/hæleren så ændre bilens identitet én gang mere, 
hvorefter bilen med nye falske papirer, kan sælges til et andet 
leasingselskab, hvorved tyven/hæleren igen får 200K i hånden. 

Ovenstående kan gentages igen og igen, den nemmest forstålige 
økonomi i ovenstående ser således ud:



Dette er et priseksempel fra et reelt leasingtilbud:



Det er ……………..

RESTVÆRDIEN, der gør ondt ……………………….
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Biltyverier – Statistik fra Sverige
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Europa vs. Danmark

Stjålne biler i EU, pr. år:
• 630.000 stk. efterlysninger
• 350.000 stk. findes aldrig

Stjålne biler i DK, pr. år:
• 5.000 stk. efterlysninger
• 1.700 stk. findes aldrig
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Eksempler på tyveri 



Bil stjålet 240519 i perioden fra kl. 00:00 til kl. 12:00 …..
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2 x P-bøder i Herlev, dukker op 2 uger senere ……..
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Bilen er kørt 12 km og står til ”afluftning”.
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BMW X5 står til ”afluftning” 4,2 km væk
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Er klonede biler kun 
muskelbiler / high end biler 

?



Klones disse muskelbiler ………………?
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………… eller er det også disse #hvermandsejebiler#  ?
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Klonede biler behøver ikke at være muskelbiler …………..
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Røveri af bil 11/2017   
sidst set på ANGP Padborg 

sydgående



Ballerup den 5. aug. 2020
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Bilen afhentes straks i Ballerup af Agileasing
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Viborg den 23. sept. 2020 ………………
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Katjing $$$$$      - et stk. bil sikret …………………
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…………. 15.000 stk. blanko attester stjålet i Tyskland 
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