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BIL

Mærke: Model: Modelår: Type: 

Farve: Farvekode (ny bil): Fabrikationsår:      Diesel           Benzin

Registreret 1. gang: Forsikring: Policenr.:      Hybrid           El

Stelnr.:      Gas          Andet:

Om brugt bil oplyses i øvrigt: Tidligere anvendelse:        Privat           Erhverv        Taxa        Udlejning        Demobil    Andet:

Alle service overholdt:      Ja       Nej Servicebog medfølger:      Ja       Nej Bilen har tandrem:      Ja      Nej
Tandrem udskiftet:         Ved ikke
     Nej       Ja, ved km:

Evt. fabriksgaranti:      Ja       Nej    
Hvis ja, til:

Evt. rustgaranti:      Ja       Nej   
Hvis ja, til:

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

     Sælger er ikke bekendt med tidligere skader        Sælger er bekendt med følgende tidligere skader:

BYTTE BIL

Mærke: Model: Modelår: Type: 

Reg. nr.: Farve: Fabrikationsår:      Diesel           Benzin

Registreret 1. gang: Forsikring: Policenr.:      Hybrid           El

Stelnr.:      Gas          Andet:

Om byttebil oplyses i øvrigt: Sidste godkendt syn: Flere registrerede ejere:     Ja         Nej           Registreringsattest forevist:       Ja         Nej

Alle service overholdt:      Ja       Nej Servicebog medfølger:      Ja       Nej Bilen har tandrem:     Ja      Nej
Tandrem udskiftet:        Ved ikkeFortsat fabriksgaranti til:          Fortsat rustgaranti til:

Km-tæller aflæst til: Km-garanti:      Ja        Nej Antal nøgler:      Nej       Ja, ved km:

Restgæld:      Ja      Nej Gældens størrelse: Kreditor:

     Køber er ikke bekendt med tidligere skader        Køber er bekendt med følgende tidligere skader:

KØBER BEKRÆFTER IØVRIGT
• At være indforstået med slutsedlens vilkår
• At være indforstået med betingelserne på bagsiden
• At have modtaget genpart af slutsedlen

• At sælger gives fuldmagt til at registrere køretøjet til køber
• At der ikke ud over evt. aftalt restgæld til indfrielse er andre hæftelser eller
restafgifter i byttebilen

AFTALER BEREGNING KR.
 Forhandler har udleveret særskilt samtykkedokument til at modtage                

     direkte markedsføring fra forhandler.
     Forhandler har udleveret privatlivspolitik for forhandlerens behandling af        
     personoplysninger.
     Forhandler har oplyst, at virksomhedens privatlivspolitik kan læses på       
     forhandlerens hjemmeside
     Der er udleveret brugtbilsattest/tilstandsrapport og køber er bekendt med        
     indholdet.

 Køber er oplyst om, at brændstofforbrug afhænger af kørestil og -mønster       
     og kan variere meget fra fabrikkens oplysningerhhh

Pris på den købte bil: ris

Registreringsafgift:

Ekstraudstyr - se specifikation 

Særskilte aftaler: Nummerplader (inkl. leveringsomkostninger:

Kontantpris:
Byttebil:

- evt. restgæld:

Kontant udbetaling:

Restkøbesum:

SALGSSLUTSEDDEL BILER
Aftale om: Ny bil

Medlem af

Brugt bil

KØBER
Navn 1: CPR-nr. 1:

E-mail 1: Telefonnr. 1:

Navn 2: CPR-nr. 2:

E-mail 2: Telefonnr. 2:

Adresse: Postnr. og by:

VIRKSOMHED
Virksomhed:

Navn på sælger:

Adresse:

Postnr. og by:

E-mail:

CVR-nr.:

Dato Køber 1 underskrift Leveringsdato

Dato Køber 2 underskrift Sælgers underskrift
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Almindelige betingelser – forbrugerkøb 

1. Ejendomsforhold 
Sælgerfirmaet ejer den købte bil indtil hele købesum-
men med renter og omkostninger er betalt. 

2. Levering – forsinkelse 
Såfremt levering af det købte forsinkes på grund af 
krig, jordskælv, strejke, lockout eller anden uden for 
sælgerfirmaets råden værende hindring, såsom for-
sinket transport, utilstrækkelig levering, forlænges le-
veringsfristen med 30 dage, og køberen kan ikke gøre 
krav på nogen erstatning, men er pligtet til at modtage 
det købte, medmindre køberen har betinget sig leve-
ring nøjagtig til bestemt tid. 

Køber kan, når levering ikke kan ske til aftalt tid, hæve 
købet, hvis sælgerfirmaet ikke efter påkrav leverer det 
købte inden udløbet af en af køberen fastsat rimelig frist. 

3. Forsikring 
Ved køb med ejendomsforbehold er køber forpligtet til 
at tegne kaskoforsikring og give forsikringsselskabet op-
lysning om det købtes anvendelse. Forsikringssummen 
skal til enhver tid dække handelsværdien. Køber er for-
pligtet til at underskrive en finansieringsdeklaration. 

Størrelsen af forsikringsomkostninger (præmie) oply-
ses i henhold til lov om kreditaftaler. 

4. Afgiftsændringer
A. Såfremt der efter aftalens indgåelse sker ændrin-
ger vedrørende afgifter eller lignende ydelser, der skal 
betales i anledning af bilens salg og/eller registrering, 
skal den i slutsedlen anførte kontantpris, hvis ikke an-
det er aftalt, reguleres tilsvarende op eller ned. 

B.  Er der i slutsedlen alene anført en samlet byttepris 
for forhandlerens salg af en bil og køb af en anden, er 
parterne frigjort fra nærværende slutseddel i tilfælde 
af afgiftsændringer. Eventuelt bestilt ekstraudstyr af-
regnes dog efter dagspris.  

5. Ejerafgift/vægtafgift
Ejerafgift/vægtafgift, der ikke er forfalden, er ikke ind-
regnet i prisen. Det samme gælder en byttebil. For-
falden ejerafgift/ vægtafgift på byttebilen betales af 
køberen indtil leveringen. 

6 Byttebil – forringelser – skader
Byttebil leveres i samme stand som ved aftalens ind-
gåelse. Køber bærer risikoen for eventuel forringelse, 
med undtagelse af slitage som følge af normal brug i 
tiden indtil bilen overgives til sælgerfirmaet. Eventu-
elle erstatningssummer tilfalder sælgerfirmaet.  Køber 
bemyndiger sælgerfirmaet til hos købers forsikrings-
selskab at indhente oplysninger om eventuelle tidli-
gere skader på byttebilen.

Ved kryds i Nej i rubrikken ”Reg.att. forevist” tages for-
behold for regulering af byttebils pris, såfremt registre-
ringsoplysninger ikke er oplyst korrekt af køber. 

7. Kilometertæller
Kilometertal er angivet ifølge kilometertællers udvi-
sende ved handlens indgåelse. Det oplyste kilometer-
tal er ikke udtryk for en kilometergaranti, medmindre 
der er sat kryds i feltet ”Km garanti ja”, hvor der garan-
teres for, at bilen ikke har kørt mere end kilometertæl-
lerens udvisende. 

8. Garanti  
Eventuelle garantivilkår fremgår af slutsedlens forside 
eller udleveres særskilt.

En eventuel garanti begrænser ikke købelovens rekla-
mationsbestemmelser i forbrugerkøb. 

9. Afgifter– specifikation
Moms og registreringsafgift specificeres i købekon-
trakt/ kontantsalgserklæring/faktura. Køber er be-
kendt med de med det købte køretøj forbundne afgif-
ter i form af privatanvendelsesafgift, vægtafgift, afgift 
eller brændstofforbrug, beskatning m.v.

10. Købekontrakt
Ved køb med ejendomsforbehold er køber ved leve-
ringen forpligtet til at underskrive købekontrakt. Sæl-
gerfirmaet udleverer oplysninger om standardvilkår i 
købekontrakt.

11. Købers pligt til at opfylde aftalen og aftage det 
købte 
Medmindre andet er aftalt, er køber forpligtet til at af-
tage det købte inden 6 dage efter det er meldt klar 
til levering af sælger. Sælger forbeholder sig ret til 
at sælge bilen på forsvarlig måde efter forudgående 
skriftligt varsel til køber. Undlader køber dette, er den-
ne erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige 
erstatningsregler. 
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