
Bilen er prøvekørt  ja  Dato: :                nej 

Brugtbiltest er foretaget/foretages på FDM Testcenter ja nej af køber af sælger 

Rapporten er udleveret til køber   ja nej 

Omregistrering/afmelding:

Bilen skal synes         ja nej 

Køber og sælger omregistrerer sammen bilen på Motorkontoret 

Sælger afleverer nummerplader på Motorkontoret 

Køber omregistrerer/afmelder inden 3 uger 

Synsrapport udleveret til køber ja nej 

Forsikring:

Køber sørger selv for at tegne forsikring, idet sælger oplyser, at bilens nuværende forsikring 
omfatter ansvar kasko 

og er tegnet i:

under police nr.:

Sælgers forsikring dækker køber indtil 3 uger efter ejerskiftet, medmindre køber forinden har tegnet anden
forsikring, eller bilen er afmeldt.

Særlige aftaler:

Sælger udbedrer alle "0" -markerede fejl på FDMs Brugtbiltest før levering

Sælger udbedrer "0" -markerede (sikkerhedsmæssige) fejl på FDMs Brugtbiltest før levering

Sælger yder ________ mdr.s garanti

Bilen sælges som prøvet og beset uden reklamationsret

Andet:                                                              

, den                 20

(Sælgers underskrift)                                

For modtagelse af

kr.                                                         kvitteres

, den                 20

(Købers underskrift)                                
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SLUTSEDDEL
Handel med brugt bil mellem private

(Kontantsalg)

Sælger:

Navn:  

Adr.: 

Tlf.:  

Køber:

Navn: 

Adr.: 

Tlf.: 

1. gang indreg.:

Reg.nr.:

Sidste periodiske syn:

Km-tæller viser:

Bilmærke/model/type:

Stel nr.:

Salgssum kr.:                                         

Kroner: 
(beløb med bogstaver)

Kontant betaling Banknoteret check 

Overtagelsesdag:

der betales ved leveringen
Evt. restgæld/andre hæftelser:        ja nej 

Hvis ja, til:
Aktuel gæld:                           kr.

Sælger oplyser:
1) Motoren er udskiftet    ja nej Ikke i min ejertid 

Hvis ja: med fabriksny renoveret brugt 
kørt efter udskiftning ca.:                     km

2) Fortsat fabriksgaranti    ja nej (se servicehæfte)
Udløbsdato og -år for evt. garanti:

3) Fortsat rustgennemtæringsgaranti ja nej (se servicehæfte)
Udløbsdato og -år for evt. garanti:

4) Dokumentation for regelmæssigt eftersyn på værksted   FDM Testcenter (se servicehæfte)

5) Tidligere anvendelse privat andet (f.eks. hyre- eller skolevogn, udlejnings- eller 
politivogn o.lign.) Der understreges hvilket. 

6) Har bilen været skadet    ja nej Ikke i min ejertid 
Hvis ja, omfanget oplyses:

7) Større reparationer   ja nej Ikke i min ejertid 
Hvis ja, omfanget oplyses:

8) Er bilen helt eller delvis oplakeret   ja nej Ikke i min ejertid 
Hvis ja, hvornår:

9) Dokumentation for udskiftning af tandrem ja nej Ikke i min ejertid 

Kørt over 100.000 km ja nej 

Hvis ja: kørt i alt:                                                                        km

,

Kathrine Hegelund
 

Kathrine Hegelund
 

Kathrine Hegelund
 

Kathrine Hegelund
 

Kathrine Hegelund
 

Kathrine Hegelund
 



Bilen er prøvekørt  ja  Dato: :                nej 

Brugtbiltest er foretaget/foretages på FDM Testcenter ja nej af køber af sælger 

Rapporten er udleveret til køber   ja nej 

Omregistrering/afmelding:

Bilen skal synes         ja nej 

Køber og sælger omregistrerer sammen bilen på Motorkontoret 

Sælger afleverer nummerplader på Motorkontoret 

Køber omregistrerer/afmelder inden 3 uger 

Synsrapport udleveret til køber ja nej 

Forsikring:

Køber sørger selv for at tegne forsikring, idet sælger oplyser, at bilens nuværende forsikring 
omfatter ansvar kasko 

og er tegnet i:

under police nr.:

Sælgers forsikring dækker køber indtil 3 uger efter ejerskiftet, medmindre køber forinden har tegnet anden
forsikring, eller bilen er afmeldt.

Særlige aftaler:

Sælger udbedrer alle "0" -markerede fejl på FDMs Brugtbiltest før levering

Sælger udbedrer "0" -markerede (sikkerhedsmæssige) fejl på FDMs Brugtbiltest før levering

Sælger yder ________ mdr.s garanti

Bilen sælges som prøvet og beset uden reklamationsret

Andet:                                                              

, den                 20

(Sælgers underskrift)                                

For modtagelse af

kr.                                                         kvitteres

, den                 20

(Købers underskrift)                                
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SLUTSEDDEL
Handel med brugt bil mellem private

(Kontantsalg)

Sælger:

Navn: Christina Bjergsted

Adr.: Magnoliavej 48 sth.

Tlf.: 2329-5377

Køber:

Navn: Jørgen Gregersen

Adr.: 

Tlf.:

1. gang indreg.:

Reg.nr.:

Sidste periodiske syn:

Km-tæller viser:

Bilmærke/model/type:

Stel nr.:

Salgssum kr.:                                         

Kroner: 
(beløb med bogstaver)

Kontant betaling Banknoteret check 

Overtagelsesdag:

der betales ved leveringen
Evt. restgæld/andre hæftelser:        ja nej 

Hvis ja, til:
Aktuel gæld:                           kr.

Sælger oplyser:
1) Motoren er udskiftet    ja nej Ikke i min ejertid 

Hvis ja: med fabriksny renoveret brugt 
kørt efter udskiftning ca.:                     km

2) Fortsat fabriksgaranti    ja nej (se servicehæfte)
Udløbsdato og -år for evt. garanti:

3) Fortsat rustgennemtæringsgaranti ja nej (se servicehæfte)
Udløbsdato og -år for evt. garanti:

4) Dokumentation for regelmæssigt eftersyn på værksted   FDM Testcenter (se servicehæfte)

5) Tidligere anvendelse privat andet (f.eks. hyre- eller skolevogn, udlejnings- eller 
politivogn o.lign.) Der understreges hvilket. 

6) Har bilen været skadet    ja nej Ikke i min ejertid 
Hvis ja, omfanget oplyses:

7) Større reparationer   ja nej Ikke i min ejertid 
Hvis ja, omfanget oplyses:

8) Er bilen helt eller delvis oplakeret   ja nej Ikke i min ejertid 
Hvis ja, hvornår:

9) Dokumentation for udskiftning af tandrem ja nej Ikke i min ejertid 

Kørt over 100.000 km ja nej 

Hvis ja: kørt i alt:                                                                        km

,

Kathrine Hegelund
 

Kathrine Hegelund
 

Kathrine Hegelund
 

Kathrine Hegelund
 

Kathrine Hegelund
 

Kathrine Hegelund
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