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M Sveriges
köpeavtal
För köp av bil mellan privatpersoner

Avtalet upprättas i två likatydande exemplar, ett för vardera part.
Säljare					

Köpare

Namn:					

Namn:

Personnummer:					

Personnummer:

Adress:					

Adress:

Postnr/postadress:					

Postnr/postadress:

Tfn:					

Tfn:

Legitimation:

¨ Körkort ¨ ID-kort ¨ Pass

Legitimation:

¨ Körkort ¨ ID-kort ¨ Pass

Köparen bör kontrollera att säljaren är registrerad ägare till bilen genom vägtrafikregistret hos Transportstyrelsen
och att säljaren har kvitto på betalningen av bilen. Köparen bör även undersöka och provköra bilen före köpet.
Säljaren bör kontrollera körkortsinnehav för den som ska provköra bilen.

Bil och utrustning
Bilmärke:

Modell: 				

Registreringsnummer:

Årsmodell:

Färg:				

Chassinummer:

Köparen bör kontrollera uppgifterna mot registreringsbevis eller besiktningsunderlag.

Körsträcka
Mätarställning:

km

Förutom fast monterad utrustning på bilen medföljer:

¨
¨
Reservhjul: ¨

Vinterdäck, antal:

Mönsterdjup, mm:		

Dubbar:

Sommardäck, antal:

Mönsterdjup, mm:		

Dragkrok:

Antal nycklar:

Antal fjärrkontroller:

Takräcke:

¨

Övrigt:

Bilens skick
Köparen har tagit del av nedanstående protokoll samt fått tillfälle att provköra bilen.
Kontrollbesiktning:

¨

Kontroll av verkstad/besiktningsföretag:

Plats och datum:

¨

Plats och datum:

Annan: 					

Plats och datum:

Senast utförda service, datum:					

Nästa service, mil/datum:

Garantier
Nybilsgaranti giltig t.o.m.:					

Vagnskadegaranti giltig t.o.m.:

Lackgaranti giltig t.o.m.:					

Avgasåtagande giltigt t.o.m./antal mil:

Annan garanti giltig t.o.m.:

Exempelvis om:
kamremmen har bytts, bromsklossar är bytta, fönsterhiss går
trögt, slitna bromsar eller däck,
tidigare reparationer skett eller
någon del som behöver bytas.

Säljaren har lämnat följande upplysningar om bilens skick:
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Säljarens upplysningar om eventuella fel eller brister på bilen

Säljaren åtar sig att före leveransen på ett fackmässigt sätt och på egen bekostnad åtgärda följande fel eller brister:

Tänk på att anspråk inte kan ställas mot säljaren för iakttagna brister om inte säljaren har åtagit sig att avhjälpa
dem. Köparen bör därför undersöka och provköra bilen vid köp och leverans.

Säljarens åtaganden

Säljaren försäkrar att bilen och utrustningen är säljarens egendom och är till fullo betalda, att den inte är föremål
för någon tvångs- eller säkerhetsåtgärd samt att bilen inte är belagd med körförbud. Säljaren ansvarar för att bilen
och utrustningen vid försäljningstillfället motsvarar vad som angivits i detta avtal samt bilagda handlingar.

Skatt
Vid ägarbytet är bilen: Påställd

¨

Avställd

¨

Fordonsskatt är betald t.o.m.:

Innestående betald fordonskatt, kr:

Skuld trängselskatt, kr:

Skuld felparkeringsavgifter, kr:

Skuld infrastrukturavgifter, kr:

Skulder hos Kronofogdemyndigheten, kr:

Köparen bör kontrollera om skatter och avgifter hos Transportstyrelsen är betalda och om det finns skulder hos
Kronofogdemyndigheten.

Bilagda handlingar
Besiktningsprotokoll:
Servicebok:

¨

¨

Nybilsgarantibevis:

Fakturor på reparationer:

¨

¨

Vagnskadegarantibevis:

Instruktionsbok/böcker:

¨

Lackgarantibevis:

¨		

¨

Övriga handlingar:

Betalning och leverans
Köpeskilling för bil och utrustning (inkl. betald skatt), kr:
Varav kontant handpenning vid avtalets undertecknande, kr:
Varav kontant vid leveransen, kr:
Bilen levereras den (år-månad-dag):						

Bilen levereras (plats):

Bil och utrustning förblir säljarens egendom till dess full betalning erlagts. Så länge förbehåll om återtaganderätt
består, åligger det köparen att hålla bilen helförsäkrad. För att vara skyddad mot säljarens fordringsägare ska köparen inte lämna kvar bilen hos säljaren.

Övriga upplysningar:

Underskrifter

Undertecknade har noga läst igenom ovanstående avtalsvillkor
Ort och datum:					

Ort och datum:

Namnteckning, säljare:					

Namnteckning, köpare:

Namnförtydligande, säljare:					

Namnförtydligande, köpare:

Erlagd handpenning (kr kvitteras):					

Erlagd slutlikvid (kr kvitteras):

Datum:					

Datum:

Säljarens underskrift:					

Säljarens underskrift:

Se även bilagan ”Bra att tänka på” på nästa sida!
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Kvittering

Bra att tänka på
Tänk på att när du genomför ett köp ingår du ett bindande avtal. Ett avtal kan inte ensidigt ändras, utan säljare
och köpare måste vara överens om vilka villkor som gäller. Det är därför viktigt att gå igenom villkoren och att
anteckna vad ni kommer överens om innan avtalet undertecknas.

Tänk på att:
•

Du som köpare inte kan ställa krav på säljaren för brister du borde ha känt till vid köpet, om inte säljaren har
åtagit sig att avhjälpa dem. Det är därför viktigt för köparen att undersöka bilen före köpet.

•

Kontrollera bilens uppgifter mot registreringsbevis eller besiktningsunderlag. Är du fortfarande osäker på
bilens skick kan du besikta bilen innan köpet. Tänk på att en kontrollbesiktning endast anger om bilen är i
trafiksäkert skick.

•

Du som köpare bör kontrollera med Transportstyrelsen om säljaren är registrerad ägare till bilen och om det
finns någon obetald fordonsskatt, trängselskatt, felparkeringsavgift eller infrastrukturavgift. Tänk på att även
kontrollera om det finns några obetalda skulder hos Kronofogdemyndigheten. M Sverige avråder från att
köpa en bil som är belastad med denna typ av skulder.

•

En bil som är såld på avbetalning omfattas normalt av ett återtaganderättsförbehåll, vilket innebär att den
som har köpt bilen på avbetalning inte får sälja den vidare utan långivarens godkännande. Uppgift om
nuvarande ägares eventuella återtagandeförbehåll kan du få tillgång till via vägtrafikregistret hos Transportstyrelsen.

•

För att du som köpare ska vara skyddad mot annans ägaranspråk på bilen måste du kontrollera så att säljaren
är ägare till bilen, att den är betald och att den inte omfattas av något återtagandeförbehåll. Detta kan du som
köpare göra genom att begära kvitto och kontakta de tidigare ägarna (t.o.m. senaste bilhandlare).

•

Köparen bör undersöka och provköra bilen både vid köp och leverans.

•

Säljaren bör kontrollera med sitt försäkringsbolag att bilen är försäkrad under provkörning och att personen
som ska provköra bilen har körkort.

•

Köparen bör kontrollera att serviceboken tillhör bilen och anger bilens modell.

•

Om det finns en garanti som gäller kan det vara bra att du som köpare går igenom garantibestämmelserna.

•

Säljaren och köparen har en gemensam skyldighet att anmäla ägarbytet till Transportstyrelsen. Detta görs
genom att fylla i en anmälan om ägarbyte och skicka denna till Transportstyrelsen (del 2, den gula delen).
Det går även att anmäla ägarbytet och söka uppgifter om fordonet via Transportstyrelsens app.

•

Du som ny ägare måste trafikförsäkra ditt fordon samma dag som ägarbytet sker, det vill säga från och med
det datum som angivits i ägarbytesanmälan.

•

Du kan läsa mer på msverige.se/kopabil.

Bilens skick

Bilen anses som felaktig om den inte överensstämmer med vad som följer av avtalet.
Även om bilen sålts i ”befintligt skick” ska den anses vara felaktig om:
1) Bilen inte överensstämmer med uppgifter som lämnats av säljaren före köpet,
2) Säljaren före köpet underlåtit att upplysa om sådant väsentligt förhållande rörande bilens egenskaper eller
användning som denne känt till, eller
3) Bilen är i väsentligt sämre skick än vad köparen, med hänsyn till bland annat bilens pris, har haft skäl att
förutsätta.
Att påstå att bilen säljs i ”befintligt skick” kan därmed inte användas för att friskriva säljaren från ansvar.

Riksförbundet M Sverige avråder från avbetalningsköp mellan privatpersoner.

P.S. Se vår film på YouTube om
hur du säljer din bil själv!
https://bit.ly/2PP4XJW

