
  

Kontrakt for kjøp og salg av bruktbil  
Fyll ut skjemaet og skriv ut to eksemplarer 

Et til kjøper og et til selger        

Selger Kjøper

Fornavn Etternavn Fornavn Etternavn

Adresse Adresse

Postnummer Poststed Postnummer Poststed

Fødselsdato Tlf. arbeid Tlf. privat Fødselsdato Tlf. arbeid Tlf. privat

Sted Dato Sted Dato

Selgers underskrift Kjøpers underskrift

Reg.nr. Bilmerke Type Årsmodell

Km-stand 1. gang registrert Overtagelsesdato Oppsigelsesdato for selgers forsikring

Kjøpesum Betalingsmåte Selgers kontonummer

Utstyr inkludert i kjøpesum

Ja  □      Nei  □  

Hvis ja, vennligst spesifiser:

Tidligere kollisjonsskader

Ja  □      Nei  □
Hvis ja, vennligst spesifiser:

Tidligere større reparasjoner

Ja  □      Nei  □
Hvis ja, vennligst spesifiser:

Reparert for kroner Kvittering forevist

Ja  □      Nei  □
Bil / gjenstand lakkert

Ja  □      Nei  □
Problemer med motor, bremser,  
girkasse, clutch eller annet 

Ja  □      Nei  □

Hvis ja, vennligst spesifiser:

Rustskader 

Ja  □      Nei  □
Hvis ja, vennligst spesifiser:

Heftelser i bilen / gjenstanden 

Ja  □      Nei  □
Hvis ja, vennligst spesifiser:

Heftelser innfris av selger / selgers bank

Ja  □      Nei  □
Mangellapp fra trafikkstasjon (Biltilsynet)

Ja  □      Nei  □
Testdokument fremlagt

Ja  □      Nei  □
Skyldig årsavgift

Ja  □      Nei  □
Kvittering for betaling av sist forfalte årsavgift er mottatt

Ja  □      Nei  □
Kjøper har prøvekjørt og besiktiget bilen / gjenstanden

Ja  □      Nei  □
Bilen er drosjekjørt

Ja  □      Nei  □
Andre kommentarer / vilkår:

Personlige opplysninger

Bilen / Gjenstanden 
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