
Sælger:
Efternavn, fornavn

Vej

Postnummer By

Fødselsdato Telefon

Identitetsbevis-/pasnummer

Køber:
Efternavn, fornavn

Vej

Postnummer By

Fødselsdato Telefon

Identitetsbevis-/pasnummer

Motorcykel:
Fabrikant Type Byggeår Dato for registrering

Nummerplade KW/HK Samlet ydelse Kilometerstand (hvis afvigende) Antal tidligere ejere Næste eftersyn

Registreringsattestens nummer Stelnummer

Salgspris:
dkr.

Motorcyklen sælges i den viste tilstand med prøvekørsel. Der er ingen garanti. Undtagen er efterfølgende udtrykkeligt garanterede egenskaber (ciff. 1)

Oplysninger om sælger
1. Sælgeren garanterer:
1.1 at motorcyklen med ekstra udstyr og tilbehør er sælgerens uindskrænke 
 de ejendom.
1.2 at motorcyklen har det følgende ekstra udstyr eller følgende tilbehør:

1.3 at motorcyklen i den tid, sælgeren ejede den var
  uden skader fra ulykker
  uden andre former for skader
  kun har haft følgende skader eller skader fra ulykker (tal, art og om  
  fang):

1.4 at motorcyklen 
  er udstyret med den originale motor
  er udstyret med en anden motor fra                 km  (reserve-, brugt   
  motor). . 

2. Sælgeren erklærer
2.1 at motorcyklen også i den øvrige tid, så vidt dette vides, er 
  uden skader fra ulykker
  uden andre former for skader
  kun har haft følgende skader eller skader fra ulykker (tal, art og om  
  fang):

2.2 at motorcyklen, så vidt dette vides
  ikke blev brugt i erhvervsmæssig øjemed
  blev brugt erhvervsmæssigt (f.eks. som lejet køretøj, køreskole).

2.3 at det drejer sig om et importeret køretøj        Ja        Nej
 (såkaldt parallelimport eller grå import).

3. Køberens erklæring
3.1 Køberen forpligter sig til at omregistrere motorcyklen med det samme,  
 dog seneste efter en uge eller senest den                .
3.2 Køberen bekræfter, at motorcyklen forbliver sælgerens ejendom, indtil 
købsprisen er blevet helt betalt.

Særlige aftaler

By/dato

Sælgers underskrift

Købers underskrift

Købskontrakt for en brugt motorcykel

Afkryds det pågældende eller streg det over, der ikke gælder. Denne købsaftale gør intet krav på at være fuldstændig samt at være den eneste gyldige aftale-
form. Den er et eksempel, andre aftaleformer er også mulige

Leveringsaftale:
Køberen bekræfter modtagelsen:
  af registreringsattesten og registreringsbevis (i Tyskland).
  af registreringsattesten ved afmeldt motorcykel og bekræftelse på  
  afmelding.
  af motorcyklen med        nøgler

By/dato

tidspunkt

Købers underskrift

By/dato

Sælgers underskrift

Sælgeren bekræfter modtagelsen:
  af købsprisen.
  en rate på                  dkr..


