
Print ut: 
Skjemaet 
finnes også 
på Dine 
Pengers 
nettsider 
under 
vignetten 
DP+.

Selgeren                                                                                         

Kjøperen

Fyll ut kontrakten i to eksemplarer og behold én hver.

(For eksempel møte opp sammen i bank. Eller kontant over bordet. Eller levere bankremisse i hånden. Eller annet.)

Hvem
KJØPEREN

Navn:

Adresse:

Postnr/-sted:

Fødselsdato:

Telefon:

E-post:

SELGEREN

Navn:

Adresse:

Postnr/-sted:

Fødselsdato:

Telefon:

E-post:

Bilen
Bilmerke: 

Type: 

Årsmod: 

Registrert 1. gang:

Km-stand: 

Reg.nr.: 

Kontrakt om privat kjøp av bruktbil

Ja Nei

Ja           Nei

Pris
Kjøpesummen er i norske kroner:

  

  Med siffer

 

  Med bokstaver

Kjøpesum er uten  
omregistreringsavgift

Kjøperen betaler  
omregistreringsavgift
Omregistreringsavgift = Kjøperen får automatisk tilsendt  
krav fra Staten om å betale omregistreringsavgift, etter at  
salgsmelding er levert trafikkstasjon.

Selgeren betaler alle  
forsinkede bompenger  
fra før overtagelsen

Underskrifter

Kjente problemer
Er det trøbbel med motor, girkasse, clutch, bremser, hjul, bærende konstruksjoner, 
støtdempere, fjærer, elektrisk, lufteanlegg, rust, låser, batteri, lekkasjer eller annet? Skriv 
det under. Det selgeren nevner her, har kjøperen mindre eller ingen rett til å klage på.

Bilen er (tidligere) brukt som budbil,  
drosje, politibil, leiebil, yrkesbil

Registerreim er byttet

Bilen er EU-godkjent

Bilen er uten mangellapp
Mangellapp = Bilen er stanset i kontroll og hadde da en feil 
som gjør at bilen må vises frem uten feil på en trafikkstasjon.

Bilen er uten heftelser (uten lån)

Årsavgift for dette år er betalt

En eller flere nøkler er stjålet/mistet

Bilen har vært innblandet i kollisjon

Reparasjoner siste år

Følger med bilen
 Ja Nei

Tilstandsrapport 

Andre test- 
dokumenter (NAF,  
KNA, MA e.l)  

Servicehefte  

Instruksjonsbok  

Lydanlegg  

Takgrind  

Takboks 

Reservehjul 

Fire ekstra hjul  

Antall nøkler

Bilen er prøvekjørt 
av kjøperen

Bilen selges 
«som den er».

Ja           

Betaling og levering
Dato for overtagelse (selgeren sier opp sin forsikring fra denne dato): 

Slik skjer  
betalingen:

Er bilen betalt? Underskrift  
fra selgeren her bekrefter  
at bilen er betalt:

Er bilen levert til kjøperen?  
Underskrift fra kjøperen her  
bekrefter at bilen er levert:   

Er salgsmelding (Melding om eierskifte) utfylt?               Ja. 
(Selgeren har ved loven plikt å levere salgsmelding. Fyll gjerne ut to eksemplarer og behold én hver.)

Andre forhold som gjelder kontrakten

Selges som den er =  
Selgeren har begrenset  
ansvar for feil med bilen, men 
ansvaret er ikke helt borte.Nei

Ja           

Nei

  Annet
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