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AFTALER
Kommisionssalær (Det beløb der skal betales i salær):
Minimums salgspris: 
Kommissionsaftalens varighed (Skriv evt. opsigelsesvarsel ved ubestemt varighed):
Reparationsomkostninger ifm. salg (Skriv hvem der skal afholde disse):
Hæftelser (Hvis hæftelser, skriv hvilke hæftelser og hvilke kreditorer der er):
Afmelding/registrering (Skriv om køretøjet skal afmeldes eller fortsat være registreres i kommittentens navn):
Forsikring (Skriv hvem der skal holde køretøjet forsikret, mens det er i kommisssionærens varetægt):
Betaling overføres til (Skriv hvordan og hvornår betaling skal ske fra kommissisær til kommitent):

 Ejerskab er dokumenteret ved registreringsattest        
     Komittenten afholder salgs- og annonceomkostninger (Skriv beløb)   
     Kommittenten afholder salgsprovivion (Skriv beløb)

BIL
Mærke: Type: 
Model:      Benzin         Diesel
Modelår: Fabrikationsår:      Hybrid          Gas
Registreret 1. gang: Farve:      El  
Stelnr.: Registrerings nr.:      Andet: 
Om bilen oplyses i øvrigt:
Tidligere anvendelse:       Privat        Erhverv       Alle service overholdt?     Ja          Nej Evt. fabriksgaranti:      Ja      Nej

Hvis ja, til:     Taxa       Udlejning       Demobil
     Andet:           

Servicebog medfølger:     Ja          Nej

Km-tæller aflæst til:
Km-garanti:      Ja      Nej
Antal nøgler:

Bilen har tandrem:      Ja        Nej
Tandrem udskiftet:      Nej  Ved ikke 
     Ja, ved km

Evt. rustgaranti:          Ja       Nej
Hvis ja, til:

Skader og andre oplysninger:
     Sælger er ikke bekendt med tidligere skader
     Sælger er bekendt med følgende tidligere skader:

KOMMISSIONSAFTALE

Medlem af

BILENS EJER (Kommittent)
Navn 1: CPR-nr. 1:
Navn 2: CPR-nr. 2:
Adresse: Telefonnr. 1:
Postnr. og by: Telefonnr. 2:
E-mail 1: CVR-nr.:
E-mail 2:

FORHANDLER (kommissær)
Virksomhed:
Navn på sælger:
Adresse:
Postnr. og by:
E-mail:
CVR-nr.:

Dato Forhandler (kommissiær) underskrift  Bilens ejer 2 (kommittent) underskrift

Bilens ejer 1 (kommittent) underskrift

Denne kommissionsaftale regulerer forholdet mellem 
kommitenten (ejeren af køretøjet) og kommissiæren 
(forhandleren) som får bilen i salgskommission.

Særlige aftaler:
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