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SÄLJARE KÖPARE

Namn: Namn: 

Adress: Adress: 

Postnr/postadress: Postnr/postadress: 

Telefon: Telefon: 

Personnummer: Personnummer: 

Legitimation:  Körkort  ID-kort  Annat Legitimation:  Körkort  ID-kort  Annat

Kontrollera att säljaren är registrerad ägare till fordonet samt har kvitto på betalningen. 
Ägaruppgifter finner du i vägtrafikregistret hos Transportstyrelsen.

FORDON OCH UTRUSTNING

 Husbil  Husvagn

Fabrikat/modell: Konstruktion:

Tillverkningsår och månad enligt reg.bevis: 

Registreringsnummer: Chassinummer: Färg: 

VIKT OCH MÅTT
Totalvikt: Tjänstevikt: Maxlast:

Totallängd: Totalbredd: Totalhöjd:

Invändig längd: Invändig bredd: Invändig höjd:

Antal sängplatser: Storlek bakre sängplats: Storlek främre sängplats:

Långbäddar: Övrigt:

KÖRSTRÄCKA 
Enligt säljaren (mil): Mätarställning (mil):

UTRUSTNING 

Utrustning som ingår i köpet:

Eventuell utrustning som ej ingår:

FORDONETS SKICK
Köparen har i förekommande fall tagit del av protokoll från nedanstående besiktningar:

 Kontrollbesiktning Plats och datum: 

 Konditionsbesiktning Plats och datum: 

 Täthetskontroll Plats och datum: 

GASOLANLÄGGNING
Typ: Provtryckt den: Övrigt:

SÄLJARENS UPPLYSNINGAR OM EVENTUELLA FEL ELLER BRISTER PÅ FORDONET
Anspråk kan inte ställas mot säljaren för iakttagna brister om inte säljaren nedan åtagit sig att avhjälpa dem.  
Det är en fördel om köparen får tillfälle att undersöka/provköra husbilen/husvagnen.

Köpekontrakt
För köp av husbil eller husvagn mellan privatpersoner. Fyll i direkt på skärmen och skriv sedan ut kontraktet. 
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SÄLJARENS ÅTAGANDEN
Säljaren ska före leveransen på ett fackmässigt sätt och på egen bekostnad åtgärda följande fel och/eller brister:

GARANTIER
Som gäller till och med

BIFOGADE HANDLINGAR

 Kopia av säljarens förra köpekontrakt  Besiktningsprotokoll

 Garantibevis  Annat garantibevis enligt ovan  Registreringsbevis

 Fakturor på reparationer  Vagnskadegarantibevis  Rostskyddsgarantibevis

 Instruktionsbok/böcker  Servicebok  Övriga handlingar: 

SÄLJARENS ANSVAR

Säljaren intygar att fordonet och utrustningen är säljarens egendom, att de är till fullo betalda och inte föremål för någon
tvångs- eller säkerhetsåtgärd, samt att fordonet inte är belagt med körförbud. Vidare intygar säljaren att fordonet och
utrustningen vid försäljningstillfället motsvarar vad som angivits i detta kontrakt och därtill fogade handlingar.

LEVERANS OCH SKATT

Husbilen/husvagnen levereras den: Plats: 

(Obs! För att fordon och utrustning ska bli köparens egendom får de inte stanna kvar på plats som disponeras av säljaren.)

Fordonsskatt betald t.o.m: Innestående betald fordonsskatt (kr):

BETALNING

Köpeskillingen för husbil/husvagn och utrustning (inkl. betald skatt) är (kr):

 Kontant handpenning vid avtalets undertecknande (kr):

 Kontant vid leveransen (kr):

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

UNDERSKRIFT
Undertecknade har noga läst igenom ovanstående kontraktsvillkor

Ort: Ort: 

Datum: Datum: 

Säljare: Köpare: 

KVITTERING

Handpenning (kr kvitteras): Slutbetalning (kr kvitteras):

Datum: Datum:

Säljarens underskrift: Säljarens underskrift:
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