Köpekontrakt Båt

För köp av båt mellan privatpersoner
Kontraktet upprättas i två exemplar, ett för vardera part. B locket AB ansvarar inte för köpekontraktets innehåll och all
användning av kontraktet sker under eget ansvar. Parterna bör särskilt se till att eventuella ytterligare villkor tas med i
kontraktet under punkten "ÖVRIGA VILLKOR", samt att kontakta juridisk expertis för fullständig information i samband
med köpet.

SÄLJARE
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Ort

Telefon

Mobil

Legitimation

Körkort

ID-kort

Annat_______________

Körkort

ID-kort

Annat_______________

KÖPARE
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Ort

Telefon

Mobil

Legitimation

BÅT OCH MOTOR
Fabrikat båt

Modell båt

Årsmodell båt

Typ/antal HK

Årsmodell motor

Serienummer båt
Fabrikat motor
Serienummer motor

Köparen har fått tillfälle att provköra båten samt tagit del av eventuella servicehandlingar

SÄLJARENS ÅTAGANDEN
Säljaren ansvarar för att båten och utrustningen är hans egendom, att de är tillfullo betalda och inte föremål för någon tvångs- eller säkerhetsåtgärd. Vidare svarar säljaren för att
båten och utrustningen vid försäljningstillfället motsvarar vad som angivits i detta kontrakt och därtill fogade handlingar. Säljaren åtar sig att, på fackmässigt sätt och på egen
bekostnad, före leverans åtgärda de brister som framgår i rutan nedan. I övrigt kan köparen inte rikta anspråk mot säljaren avseende iakttagna brister beträffande båtens skick

ÖVRIGA VILLKOR (FRAMGÅR AV EVENTUELL BILAGA)
BETALNING OCH LEVERANS
Köpeskillingen för båt och utrustning

Belopp, kronor

Varav kontant handpenning vid avtalets undertecknande

Belopp, kronor
Belopp, kronor

Varav kontant vid leveransen
Båten levereras (år-månad-dag)

Båten levereras (plats)

Båt och utrustning förblir säljarens egendom till dess full betalning erlagts.

UNDERSKRIFTER
Undertecknade har noga genomläst ovanstående kontraktsvillkor
Ort och datum

Ort och datum

Namnteckning, säljare

Namnteckning, köpare

Namnförtydligande, säljare

Namnförtydligande, köpare

KVITTERING AV HANDPENNING
Erlagd handpenning

Belopp, kronor

Ort och datum

Namnteckning säljare

Namnförtydligande, säljare

Namnteckning säljare

Namnförtydligande, säljare

KVITTERING AV SLUTLIKVID
Erlagd slutlikvid

Belopp, kronor

Ort och datum

BILAGOR
Lista över eventuella bilagor
__________

___________

___________

