
Köpekontrakt
För kontantköp av personbil/mc mellan privatpersoner

Säljare

Namn     Personnummer

Adress   Postnummer Postadress

Telefon bostad    Mobiltelefon

Köpare

Namn     Personnummer

Adress   Postnummer Postadress

Telefon bostad    Mobiltelefon

Överlåtelseförklaring
Säljaren överlåter härmed köparen äganderätten till den bil/mc (nedan ”fordonet”), i förekommande fall med 
utrustning, som anges nedan. 

Fordonet och utrustning

Fordonets märke, typ   Årsmodell  Registreringsnummer

Körsträcka enligt säljare   Mätarställning  Chassinummer

Förutom fast monterad utrustning på fordonet medföljer följande utrustning

 Sommar/vinterhjul ____ st  Reservhjul  Takräcke   Domkraft

Övrig medföljande utrustning

Fordonets skick

Vid köparens undersökning av fordonet har följande brister iakttagits:

Säljaren har lämnat följande upplysningar om fordonets skick: 

Säljaren ansvarar inte för iakttagna brister, om inte säljaren särskilt åtagit sig att avhjälpa dem.
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Garantier

Nybilsgaranti t.o.m. datum  Vagnskadegaranti t.o.m. datum  Rostskyddsgaranti t.o.m. datum

Avgasåtagande t.o.m. datum  Annan garanti, namn, som gäller t.o.m. datum

Bifogade handlingar

 Besiktningsprotokoll   Rostskyddsgarantibevis   Annat garantibevis

 Instruktionsbok   Vagnskadegarantibevis   Registreringsbevis

 Servicebok   Nybilsgarantibevis    Kopia av säljarens åtkomsthandling  
       t.ex. köpekontrakt eller gåvohandling

Övriga handlingar

Köpeskilling (att erläggas kontant vid detta avtals undertecknande)

Belopp kronor

Övriga villkor och allmäna upplysningar
Säljaren ansvarar för att fordonet och utrustningen är säljarens egendom, att de är fullt betalda och att de inte är 
föremål för någon tvångs- eller säkerhetsåtgärd samt att fordonet inte är belagt med körförbud. 

Säljaren ansvarar för att fordonet vid försäljningstillfället motsvarar vad som angivits i detta köpekontrakt och 
därtill fogade handlingar.

Vid privatköp gäller köplagens bestämmelser för sådant som köparen och säljaren inte reglerat i kontraktet. 

Någon ångerrätt finns inte vid denna typ av köp, om så inte särskilt överenskommits i kontraktet.

Köparen bör inför köpet kontrollera mot bilregistret vem som är registrerad ägare till fordonet samt be säljaren  
att uppvisa legitimation. Vid privatköp krävs ofta att den som sålt fordonet till säljaren fått fullt betalt för att  
fordonet skall kunna säljas till köparen. Säljaren bör därför uppvisa kvitto eller liknande som visar att fordonet  
är fullt betalt. 

Det åvilar säljaren att anmäla fordonets ägarbyte enligt detta köpekontrakt till bilregistret. 

Underskrifter
Detta köpekontrakt har upprättats i två likalydande exemplar, varav köparen och säljaren tagit var sitt. Genom 
undertecknande av detta kontrakt kvitterar säljaren mottagandet av köpeskillingen och köparen mottagandet av  
fordonet. Undertecknade har noggrant läst igenom ovanstående kontraktsvillkor och villkoren i eventuella bilagor. 

Ort och datum

Namnteckning säljare   Namnteckning köpare

Namnförtydligande, säljare   Namnförtydligande köpare

Förlags AB Albinsson & Sjöberg svarar inte i något fall för krav som kan uppkomma till följd av detta köpekontrakt.

Sida 2 av 2


	Vagnskadegaranti: 
	Nybilsgaranti: 
	Rostskyddsgaranti: 
	Avgasåtagande: 
	Annan garanti: 
	Besiktningsprotokoll: Off
	Instruktionsbok: Off
	Servicebok: Off
	Rostskyddsgarantibevis: Off
	Vagnskadegarantibevis: Off
	Nybilsgarantibevis: Off
	Annat garantibevis: Off
	Registreringsbevis: Off
	Kopia av säljarens åtkomsthandling: Off
	Övriga handlingar: 
	Belopp kronor: 
	Ort och datum: 
	Namnförtydligande säljare: 
	Namnförtydligande köpare: 
	Säljare namn: 
	Säljare personnummer: 
	Säljare postadress: 
	Säljare postnummer: 
	Säljare adress: 
	Säljare mobiltelefon: 
	Säljare telefon bostad: 
	Köpare namn: 
	Köpare personnummer: 
	Köpare postnummer: 
	Köpare postadress: 
	Köpare adress: 
	Köpare telefon bostad: 
	Köpare mobiltelefon: 
	Fordonets märke: 
	Årsmodell: 
	Registreringsnummer: 
	Körsträcka enligt säljare: 
	Mätarställning: 
	Chassinummer: 
	Sommar/vinterhjul: Off
	Sommar/vinterhjul antal: 
	Reservhjul: Off
	Takräcke: Off
	Domkraft: Off
	Övrig medföljande utrustning: 
	Köparen fordonets skick rad 1: 
	Köparen fordonets skick rad 2: 
	Köparen fordonets skick rad 3: 
	Säljaren fordonets skick rad 1: 
	Säljaren fordonets skick rad 2: 
	Säljaren fordonets skick rad 3: 


