Bilkanonen AB
SÄLJARE:
Namn
Adress
Postnr/Postadress
Telefon
Personnummer
Typ av legitimation

KÖPARE:
Namn
Adress
Postnr/Postadress
Telefon
Organisationsnummer
Typ av legitimation

Kontrollera att säljaren är registerad ägare till fordonet.
BIL & UTRUSTNING
Bilmärke (modell)
Tillverkningsår & månad enligt reg.bevis
Registreringsnummer
KÖRSTRÄCKA
Enligt säljare (mil)

Chassinummer
Färg

Mätarställning (mil)

UTRUSTNING
Förutom fast monterad utrustning på bilen medföljer även:
Sommardäck, antal
Vinterdäck, antal
ANTAL NYCKLAR
Huvudnyckel, antal

Reservnyckel

BIFOGADE HANDLINGAR
Besiktningsprotokoll Ja [ ] Nej [ ]
Fakturor på reparationer Ja [ ] Nej [ ]
Nybilsgarantibevis Ja [ ] Nej [ ]

Servicebok Ja [ ] Nej [ ]
Instruktionsbok/böcker Ja [ ] Nej [ ]
Övriga handlingar Ja [ ] Nej [ ]

LEVERANS & SKATT
Bilen levereras den
Plats
För att bil och utrustning ska bli köparens egendom får de inte stanna kvar på plats som
disponeras av säljaren
Vid ägarbyte är bilen Påställd/Avställd Ja [ ] Nej [ ]
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

PARTERNA HAR DENNA DAG TRÄFFAT FÖLJANDE UPPDRAGSAVTAL
UPPDRAGETS OMFATTNING
Köparen skall för Uppdragsgivarens räkning utföra följande typ av uppdrag:
1. Förmedling av fordon för försäljning. Fordonsförmedlaren tar in fordon för
marknadasföring och handhar försäljningen av dessa, samt förmedlar från början till slut, vilket
även inkluderar kontraktsignering.

2. Fordonsförmedlaren skall genomföra uppdraget fackmässigt, professionellt och med omsorg
Ändringar av uppdraget
OBS! Inga ändringar får göras i efterhand, vilket gäller samtliga partner
KÖPESKILLING
Köpeskillingen för köpobjektet uppgår till ……………………………. SEK
Bilkanonen AB får EJ sälja fordon som är belastat med:
1. Kredit Ja [ ] Nej [ ]
2. Leasing Ja [ ] Nej [ ]
3. Övriga lån Ja [ ] Nej [ ]
KÖPESKILLINGENS ERLÄGGANDE
Köpeskillingen sker via kontoinsättning som Köpare erlägger senast …………….
Betalning sker via kontoinsättningen
Bankens namn: …………………………….
Kontonummer: ……………………………..
LEVERANS
Följande villkor rörande leverans av köpeobjektet skall gälla: Köpeobjektet överlämnas
i samband med undertecknandet av detta avtal
KÖPEOBJEKTETS SKICK
Inga garantier lämnas av säljaren (uppdragsgivaren)
För köpeobjektets skick gäller följande villkor: Fordonet är kontrollerat och godkänt av
köparen.
ÖVERLÄMNADE AV HANDLINGAR
Följande handlingar överlämnas i och med avtalets undertecknade
Regestreringsbrev - undertecknat av säljaren
ÖVERENSKOMMEN TIDSPLAN
Följande tidsplan skall gälla för utfärdandet av Uppdraget
14 arbetsdagar från kontraktets undertecknande garanteras säljaren en försäljning, samt ett fast köp
och ett fast pris
AVTALETS GILTIGHET
Avtalet gäller från och med ……………………………. och till …………………………….
AVTAL SAMT UNDERSKRIFTER
Detta avtal har upprättats i 2 likalydande exemplar varav parterna har tagit varsitt.
Undertecknade bekräftar och godkänner ovanstående villkor
UNDERSKRIFT
Undertecknande har noga läst igenom ovanstående kontraktsvillkor
Ort
Datum
Säljare

Ort
Datum
Köpare

