
KONTRAKT
om kjøp av bruktbil mellom private

Selger Kjøper

Adresse

Personnummer

e-post

Adresse

Personnummer

e-post

Bilmerke Typebetegnelse Årsmodell 1. gang registrert Km. stand Registreringsnr.

Utstyr som inngår i kjøpesum

Kjøpesum ekskl. omreg.

Tidligere skader:

Tidligere større reparasjoner:

Spesieller påkostninger:

Betalingsmåte

Er bilen helt eller delvis omlakkert?

Har motoren problemer, eller bruker 
den mer enn 1 liter olje per 1 000 km?

Har bilen problemer med elektronikk, 
gearkasse, clutch eller bremser?

Har bilen gått over 100 000 km?

Har bilen gått som drosje eller leasingbil?

Er bilen bruktimportert?

Har bilen rustskader?

Er bilen registrert i selgers navn?

Foreligger det mangellapp?

Følger servicehefte med bilen?

Kommentarer/tilleggsopplysninger:

Bilen selges som den er

Bilen selges fri for økonomiske heftelser Samtlige forfalte offentlige avgifter er betalt

Selger har forevist kvittering for
reparasjoner som er nevnt ovenfor

Bilen er prøvekjørt og besiktiget

Test/tilstandsrapport fremlagt

Annet testdokument fremlagt

Skal selger betale årsavgift for 
inneværende år?

Overtagelsesdato:

Selger sier opp sin forsikring på
bilen fra overtagelsesdatoen.

Sted

Selgers underskrift Kjøpers underskrift

Dato

JA NEI

❑ ❑

❑ ❑

❑ ❑

❑ ❑

❑ ❑

JA NEI

❑ ❑

❑ ❑

❑ ❑

❑ ❑

❑ ❑

JA NEI

❑ ❑

JA NEI

❑ ❑
JA NEI

❑ ❑

JA NEI

❑ ❑

❑ ❑

❑ ❑

JA NEI

❑ ❑

❑ ❑

Telefon

Mobil

Telefon

Mobil

Siste godkjente EU-kontroll (biler eldre enn 4 år):  måned ___________________    år _____________

Selger bekrefter at:

Kjøper bekrefter at:
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