
Köpekontrakt - Fritidsbåt
Mellan nedanstående parter har denna dag ingåtts följande köpeavtal.

Avtalet har upprättats i två exemplar varav parterna har tagit var sitt.

SÄLJARE

Namn Personnummer/Organisationsnummer

Adress Postnummer Ort

Telefon Mobil Ange om kontroll av ID-handlingar har skett

       Körkort         ID-kort      Annat:

KÖPARE
Namn Personnummer/Organisationsnummer

Adress Postnummer Ort

Telefon Mobil Ange om kontroll av ID-handlingar har skett

       Körkort         ID-kort          Annat:

KÖPEOBJEKTET - BÅT OCH MOTOR
Fabrikat (båt) Modell (båt)  Årsmodell (båt)

Serienummer/Skrovnummer (båt)

Fabrikat (motor) Typ/antal HK Årsmodell (motor)

Serienummer (motor)

CE-märkning, båt:        Ja        Nej

UTRUSTNING
Ange utrustning som ingår i köpet

Ange eventuell utrustning som inte ingår i köpet
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BIFOGADE HANDLINGAR

      Kopia av säljarens förra köpekontrakt □ Garantibevis:

      Instruktionsbok/böcker □  Mätbrev

      Utrustningslista  Övrigt:

SÄLJARENS ANSVAR
Säljaren intygar att båt och utrustning är säljarens egendom, att de är till fullo betalda  

och inte är föremål för någon tvångs- eller säkerhetsåtgärd, samt att båten inte är 
belagd med nyttjandeförbud.

BÅTENS SKICK SAMT UNDERSÖKNING OCH PROVKÖRNING
Besiktning av båten har skett av annan 
än köparen: 

(Exempelvis av auktoriserad 
besiktningsman. Bifoga besiktningsprotokollet 
till köpeavtalet)

Köparen har givits tillfälle att undersöka samt 
provköra båt och motor: 

Köparens anmärkningar vid 
undersökning/provkörning:

Datum:

Besiktningsman:

 I sjön

        På land

Orsak till att båten inte undersökts eller enbart 
undersökts i sjön/på land:

Säljarens uppgifter om kända fel eller 
brister på båten:

Säljarens uppgifter om kända fel eller 
brister på båten:
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ÖVRIGA VILLKOR

BETALNING

LEVERANS

Köpeskillingen för båt och utrustning är: kr

till konto

senast den

till konto

senast den

senast den

kontant vid leverans

på kontraktsdagen

kontant

på kontraktsdagen

vid leverans

Betalning utan handpenning

Hela köpeskillingen ska betalas:

Betalning med handpenning

Handpenning om ……………… kr ska betalas:

Resterande belopp …………………… kr betalas:

Datum då båten ska överlämnas till köparen: Plats:

Båt och utrustning förblir säljarens egendom till dess full betalning erlagts.
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UNDERSKRIFTER
Undertecknade har noga genomläst ovanstående kontraktsvillkor

KVITTERING AV HANDPENNING OCH SLUTLIKVID

AVTALSBILAGOR

Ort och datum Ort och datum

Namnteckning, säljare Namnteckning, köpare

Namnförtydligande, säljare Namnförtydligande, Köpare

Handpenning: kr kvitteras. Slutbetalning:            kr kvitteras.

Datum Datum

Säljarens underskrift Säljarens underskrift

Ange eventuella bilagor:

1.

2.

3.

4.

5.
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