Köpekontrakt Bil
Kontraktet upprättas i två exemplar, ett för vardera part. If Skadeförsäkring AB ansvarar inte för köpekontraktets innehåll och all användning
av kontraktet sker under eget ansvar. Parterna bör särskilt se till att eventuella ytterligare villkor tas med i kontraktet under punkten
”ÖVRIGA VILLKOR”, samt att kontakta juridisk expertis för fullständig information i samband med köpet.

Säljare
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Adress

Postnummer

Ort

Telefon

Mobil

Legitimation

Förnamn

Efternamn

Personnummer

Adress

Postnummer

Ort

Telefon

Mobil

Legitimation

Körkort

ID-kort

Annat

Körkort

ID-kort

Annat

Köpare

Bil och utrustning
Bilmärke

Modell

Årsmodell

Registreringsnummer

Chassinummer

Färg

Mätarställning i mil

Körsträcka enligt säljaren i mil

Förutom fast monterad utrustning på bilen medföljer
st
Domkraft
Vinter-/sommardäck
Reservhjul

Bilens skick

Dragkrok

st

Takräcke

Antal nycklar/fjärrkontroller

Verktyg

Övrigt

st

Köparen har fått tillfälle att provköra bilen samt tagit del av protokoll från nedanstående besiktningar.

AB svensk Bilprovning, datum

OKQ8, datum

Motormännen, datum

Annan, datum

Säljarens åtgärder
Säljaren ansvarar för att bilen och utrustningen är hans egendom, att de är tillfullo betalda och inte föremål för någon tvångs- eller säkerhetsåtgärd, samt
att bilen inte är belagd med körförbud. Vidare svarar säljaren för att bilen och utrustningen vid försäljningstillfället motsvarar vad som angivits i detta kontrakt och därtill fogade handlingar. Säljaren åtar sig att, på fackmässigt sätt och på egen bekostnad, före leverans åtgärda de brister som framgår på raden
nedan. Övriga villkor (framgår av eventuell bilaga).

Betalning och leverans
Köpeskillingen för bil och utrustning (inkl. betald skatt)

Belopp, kr

Varav kontant handpenning vid avtalets undertecknande

Belopp, kr

Varav kontant vid leveransen

Belopp, kr

Bilen levererades (år-månad-dag)

Bilen levereras (plats)

Bil och utrustning förblir säljarens egendom till dess full betalning erlagts. Så länge förbehåll om återtaganderätt gäller åligger det köparen att hålla bilen
helförsäkrad (trafikförsäkring plus helkasko).

Underskrifter

Undertecknande har noga genomläst ovanstående kontraktsvillkor

Ort och datum

Ort och datum

Namnteckning, säljare

Namnteckning, köpare

Namnförtydligande, säljare

Namnförtydligande, köpare

If-36047:0  Inhouse SE  13.10

Kvittering av handpenning
Erlagd handpenning

Ort och datum

Namnteckning, säljare

Namnförtydligande, säljare

Belopp, kr

Kvittering av slutlikvid
Erlagd slutlikvid

Ort och datum

Namnteckning, säljare

Namnförtydligande, säljare

Bilagor
Lista över eventuella bilagor

Belopp, kr

