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Selger:  Kjøper: 

Adresse Adresse

 
E-post Tlf. E-post Tlf. 

Selgers kontonr. 

Objekt informasjon:
Objektmerke

Pris Typebetegnelse
Kontantandel/Egenandel (kjøper) Årsmodell

Reg.nr
Lån/Finansiert av Santander Consumer Bank AS 1. gang registrert

Km-stand
Innbytte (bil/mc/caravan/båt):
Innbyttepris
Objektmerke
Serienr/Regnr
Heftelser (ja/nei) Finansieringsinstitusjon, lånenr. og kontonr. (dersom ja til heftelser):

 

Selger har gitt følgende opplysninger om objektet:
Tidligere skader:

Tidligere større reparasjoner:

Spesielle påkostninger:

Ja Nei Ja Nei
Er objektet helt eller delvis omlakkert?  Er objektet bruktimportert?
Bruker motoren mer enn 1l. olje pr. 1000 km?  Har objektet rustskader?
Har bilen problemer med gearkasse, clutch el. bremser?  Er objektet registrert i selgers navn?
Har bilen gått over 100.000 km?  Foreligger det mangellapp?
Har bilen gått som drosje eller utleiebil?
Kommentarer eller tilleggsopplysninger:     

 

 

Selger fraskriver seg ansvar for skjulte feil og mangler. Bilen selges som prøvekjørt og vist

Selger bekrefter at Ja Nei Ja Nei
Objektet selges fri for økonomiske heftelser: Samtlige forfalte offentlige avgifter er 

betalt:
Kjøper Selger

Dersom nei, hvem innfrir den økonomiske heftelsen:

Dersom kjøper,     
( Finansinstitusjon, lånenr. og kontonr. ):  

Kjøper bekrefter at Ja Nei Ja Nei
Selger har forevist kvitteringer for reparasjoner 
som er nevnt ovenfor: Annet testdokument er fremlagt:
Objektet er prøvekjørt og besiktiget: Kvittering for betaling av sist
NAF-test er fremlagt: forfalte årsavgift er mottatt:

Overtagelsesdato:
Selger sier opp sin forsikring på objektet fra overtagelsesdatoen.

Dato: Dato:

Kjøpers underskrift Selgers underskrift 
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