KØBSAFTALE (kontantsalg)

Handel med brugt campingvogn mellem private
Korsdalsvej 134 · 2605 Brøndby
Teknisk/juridisk afd.: tlf. 33 21 1973, e-mail: teknisk@dcu.dk

Sælgers navn:

Købers navn:

Adr.:

Adr.:

By:

By:

Tlf.:


Tlf.:

Campingvognsmærke/Model/Type:			

Stelnr.:

Modelårg.:

Første indreg.:

Reg.nr.:

Sidst synet:

Egenvægt:

Till. totalvægt:

Salgssum kr.:

Overtagelsesdag d.

– sted:

Kroner (beløb med bogstaver):
Kontant betaling

, der senest betales ved levering.
Banknoteret check

Levering sker for købers/sælgers regning

Evt. restgæld/anden hæftelse		
Ja

Nej

Ja

Nej

Hvis ja, til: 

Sælgers kopi: HVID - Købers kopi: GUL

Sælgers oplysninger
1. Fortsat fabriksgaranti

Hvis ja, udløbsdato:

(servicehæfte)

2. Dokumentation for regelmæssigt eftersyn på værksted		
DCU-TestCenter brugtvognstest

(servicehæfte)

Hvis ja, rapportnr.:

Dokumentation for tæthedstest, evt. tæthedsgaranti

(servicehæfte)

3. Tidligere anvendelse

Privat

4. Har campingvognen været skadet

Andet (fx udlejningsvogn)

Ved ikke

Hvis ja, omfanget oplyses:


5. Foretaget funktionstest på de gasforbrugende apparater	
6. Brugtvognstest er foretaget på DCU-TestCenter

af køber

Rapporten er udleveret

af sælger 

Udleveret til:

7. Udstyr: Fortelt

Hvis ja, type:

Andet (fx instruktionsbog)

A-mål:

Hvis ja, anføres dette:

8. Særlige forhold:

Omregistrering/afmelding
Ja

Nej

Ja

Campingvognen skal synes hos Statens Bilinspektion

Køber og sælger omregistrerer sammen på motorkontoret 

Sælger afleverer nummerplade på motorkontoret

Køber omregistrerer/afmelder inden tre uger

Nej

Forsikring
Køber sørger selv for at tegne forsikring, idet sælger oplyser, at campingvognens nuværende forsikring omfatter:Kasko
og er tegnet i:

under policenr.:

Forsikringen dækker køber indtil tre uger efter ejerskifte, medmindre køber forinden har tegnet anden forsikring. Sælger skal selv afmelde forsikringen ved ejerskifte.

Særlige aftaler
Sælger udbedrer alle ”O”-markerede fejl i DCU-Brugtvognstest.

Sælger yder:

Sælger udbedrer alle ”O”-markerede sikkerhedsmæssige fejl i 		
DCU-Brugtvognstest.

Andet:

Campingvognen sælges som prøvet og beset uden reklamationsret.



måneders garanti

Dato og underskrift
Såfremt der ikke er indgået særskilt aftale om noget andet, skal købelovens regler om forbrugerkøb ligeledes være gældende.
den

/

–

den

Sælgers underskrift:

Købers underskrift

For modtagelse af: KR.		

Kvitteres

/

–

TILLÆG TIL KØBSAFTALE

Ved salg af brugt campingvogn
fra forhandler til privat

Korsdalsvej 134 · 2605 Brøndby
Teknisk/juridisk afd.: tlf. 33 21 1973, e-mail: teknisk@dcu.dk

Sælgers navn:

CVR-nr.

Firma:

Medlem af brancheforeningen:

Ja

Nej	

DCU’s tillæg til slutsedlen skal give de oplysninger om campingvognen, som sælger må kende til gennem sin viden om campingvogne.
Det gælder fx skader, serviceeftersyn og større reparationer.

Sælgers oplysninger
Ja

Nej			

Ja

1. Fortsat fabriksgaranti

Hvis ja, udløbsdato:

2. Dokumentation for regelmæssigt eftersyn på værksted

Dokumentation medfølger	

3. Tidligere anvendelse

Privat

4. Gennemgået for skader

Andet (fx udlejningsvogn)

Nej

Ved ikke

Hvis ja, oplys omfanget:



	

Sælgers kopi: HVID - Købers kopi: GUL

Taksatorrapport udleveret	
Skadedato og -år:
Forsikringsselskab:
5. Har campingvognen været fugttestet

Hvis ja, oplys måned/år for seneste fugttest:

6. Medfølger campingvognens papirdokumentation

Hvis ja, oplys hvilke (fx instruktionsbøger, fugtforsikringsaftaler)

eller tilsvarende fra producent):

6. Sælger yder garanti

Hvis ja:

måneders garanti

8. Andet:



Uanset kontraktens trykte/påstemplede bestemmelser bærer sælger ansvaret for, at campingvognen er i sikkerhedsmæssig lovlig og forsvarlig
stand, og fri for restgæld.

Dato og underskrift
Sted:
Dato og år:

Sted:
/

–		

Sælgers underskrift:		

Dato og år:


Købers underskrift:

/

–	

