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Köpekontrakt
för köp av personbil mellan privatpersoner
Kontraktet upprättas i ett original för köparen och med bestyrkt kopia för säljaren.
Fyll i formuläret direkt på skärmen och skriv sedan ut kontraktet.

Säljare:
Namn:
Adress:
Postnr/postadress:
Telefon:
Personnummer:
Legitimation:

r

Körkort

r

ID-kort

r

Körkort

r

ID-kort

r

Köpare
Namn:
Adress:
Postnr/postadress:
Telefon:
Personnummer:
Legitimation:

r

Bil och utrustning
Bilmärke, typ:
Reg. nr.:

Årsmodell:
Färg:

Chassi nr.:

Körsträcka
Enligt säljaren:

mil

Mätarställning:

mil

Utrustning
Förutom fast monterad utrustning på bilen medföljer:

r
r
r
r

Vinter/sommarhjul/däck:
Reservhjul
Verktyg:
Övrigt:

st.

st.

r

r

Radio/stereo, fabrikat

Takräcke

r

Domkraft

Bilens skick
Besiktning
Köparen har tagit del av protokoll från nedanstående besiktningar.

r
r
Konditionsbesiktning hos r
r
r
Kontrollbesiktning hos

AB Svensk Bilprovning, datum
Annan, datum
OKQ8, datum
Motormännen, datum
Annan, datum

Anmärkningar: Köparen, som har undersökt/provkört bilen har, förutom vad som

framkommit vid ovanstående besiktning, iakttagit följande brister:

Anspråk kan inte ställas mot säljaren för iakttagna brister om inte säljaren nedan åtagit
sig att avhjälpa dem.

Säljarens upplysningar:

Säljarens åtaganden: Säljaren åtager sig att före leveransen på fackmässigt sätt och på

egen bekostnad åtgärda följande:

Garantier

r
r
r
r

Nybilsgaranti gäller t.o.m.

Avgasåtagande t.o.m.

Annan garanti:

Gäller t.o.m.

Vagnskadegaranti gäller t.o.m.
Rostskydd t.o.m.

Bifogade handlingar

r
r
r
r
r
r

Kopia av säljarens förra köpekontrakt r Besiktningsprotokoll
Nybilsgarantibevis
Annat garantibevis enl. ovan
Vagnskadegarantibevis
Rostskyddsgarantibevis

r
r
r
r

Övriga handlingar:
2

Fakturor på reparationer
Reg. bevis och ev. besiktningsinstrument
Instruktionsbok/böcker
Servicebok

Övriga villkor
Säljarens ansvar
Säljaren ansvarar för att bilen och utrustningen är hans egendom, att de är till fullo 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.

Leverans
Bilen levereras den
plats
(OBS! För att bil och utrustning ska bli köparens egendom får de inte stanna kvar på
plats som disponeras av säljaren.)
Fordonskatt betald t.o.m.

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

kr

r
r
r

Kontant handpenning vid avtalets undertecknande:

kr

Kontant vid leveransen:

kr

Genom avbetalning:

kr/månad på följande villkor:

(Här måste följande anges: Kreditkostnad, kreditfordran, kredittid samt när betalningarna ska erläggas.)

Förbehåll om återtaganderätt
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.)

Skadestånd
Om köparen frånträder köpet innan bilen levererats får säljaren häva köpet och kräva
skadestånd

r
r

med _______________kr,
med säljarens kostnader på grund av att köpet inte fullföljs.

Underskrift
Undertecknade har noga genomläst ovanstående kontraktsvillkor:
Ort:
Ort:
Datum:
Datum:
Säljare:
Köpare:
3

Kvittering
Erlagd handpenning:
Datum:
Säljarens underskrift
Erlagd slutlikvid:
Datum:
Säljarens underskrift

kronor kvitteras:

kronor kvitteras:

Ovanstående är ett förslag på hur ett köpekontrakt på personbil mellan privatpersoner kan utformas.
För fullständig information, kontakta juridisk expertis.
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