
 

 
 

 

Kjøpekontrakt for bruktbil mellom privatpersoner 

 

 

 

 

Innholdsfortegnelse 

1. Partene i kjøpekontrakten 

2. Informasjon om kjøretøyet 

3. Spesifikasjoner om kjøretøyet 

4. Utstyr på bilen 

5. Beskrivelse av bilen 

6. Servicehistorikk 

7. Andre forhold 

8. Andre opplysninger og vilkår 

9. Betaling og oppgjør 

10. Overtakelse 

11. Forbehold 

12.Vedlegg 

13. Signering 



 

 2 

1. Partene i kjøpekontrakten 

Selger 

Navn: ______________________________________________________________________ 

Adresse: ____________________________________________________________________ 

Postnr. /sted: ________________________________________________________________ 

E-post: _____________________________________________________________________ 

Tlf.nr.: _____________________________________________________________________ 

 

Kjøper 

Navn: ______________________________________________________________________ 

Adresse: ____________________________________________________________________ 

Postnr. /sted: ________________________________________________________________ 

E-post: _____________________________________________________________________ 

Tlf.nr.: _____________________________________________________________________ 

 

 

2. Informasjon om kjøretøyet 

Bilmerke:    Modell:    Årsmodell: 

_________________________ ________________________ ________________ 

Registreringsnummer:  Antall eiere:    Farge: 

_________________________ ________________________ ________________ 

Avgiftsklasse:    Først registrert:   Antall nøkler: 

_________________________ _________________________ ________________ 
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3. Spesifikasjoner om kjøretøyet 

Effekt (Hk):    Kilometerstand:   Hjuldrift: 

_________________________ _________________________ ________________ 

Girkasse:    Drivstoff:    Karosseri:  

_________________________ _________________________ ________________ 

Antall dører:    Antall seter:    Sylindervolum (L): 

_________________________ _________________________ ________________ 

Vekt (kg):    Chassis nr. (VIN):   

_________________________ _________________________ 

 

 

4. Utstyr på bilen 
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5. Beskrivelse av bilen 

 

 

 

6. Servicehistorikk 

Sist service dato:    Kilometerstand på sist service:  

_________________________  _________________________ 

Sist EU-kontroll dato:    Følger kontrollseddel fra sist EU-kontroll med: 

_________________________  _________________________ 

Følger servicehefte med:   Er eller har bilen vært trimmet /chippet:  

_________________________  _________________________ 

For biler med registerreim. Er den skiftet og hva var km stand når det ble gjort  

__________________________________________________ 
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7. Andre forhold 

Er bilen prøvekjørt og besiktiget av kjøper:  Er bilen bruktimportert: 

_________________________   _________________________ 

Har bilen vært kollisjonsskadet:   Har bilen vært brukt i næringsvirksomhet: 

_________________________   _________________________ 

Er noen nøkler til bilen mistet:   Er tilstandsrapport lagt frem:  

_________________________   _________________________ 

Er selger registrert som eier av bilen:  Bilen selges fri for økonomiske heftelser: 

_________________________   _________________________ 

Har bilen fulgt alle servicer i henhold til fabrikkens anbefalinger: 

_________________________ 

Er det fremlagt NAF-test: 

_________________________ 

 

 

8. Andre opplysninger og vilkår 

Andre opplysninger: 

__________________________________________________ 

 

 

9. Betaling og oppgjør 

Totalpris:      Pris ekskl. omregistrering: 

_________________________   _________________________ 

Omregistreringsavgift:    Omregistrering betales av: 

_________________________   _________________________ 

Betalingsmåte:     Selgers kontonummer: 

_________________________   _________________________ 

Betales ved avtalens inngåelse:   Betales ved overtakelse:  

_________________________   _________________________ 
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10. Overtakelse 

Sted for overtakelse:      Dato for overtakelse: 

_________________________   _________________________ 

 

 

11. Forbehold 
Når en bil selges «som den er» fraskriver selger seg ansvar ved eventuelle skjulte mangler. I tilfeller hvor kjøper 

oppdager mangler etter avtaleinngåelsen, er utgangspunktet at selger ikke lenger står ansvarlig. Unntaket her 

er hvis selger har gitt feil eller manglende opplysninger. Eller at bilen er i vesentlig dårligere stand enn det 

kjøper med rimelighet hadde grunn til å forvente ut ifra kjøpesummens størrelse og andre forhold.  

Bilen selges «som den er»:  

_________________________ 

 

Det følger av kjøpsloven § 19 at det kan foreligge mangel ved bilen selv om bilen er solgt "som den er". I et kjøp 

mellom to privatpersoner kan kjøper fraskrive seg retten til å gjøre mangler gjeldende etter kjøpsloven § 19.  

Kjøper fraskriver seg retten til å gjøre mangel gjeldene etter kjøpsloven § 19.  

_________________________ 

 

 

12. Vedlegg 

_________________________ 
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13. Signering 

 

Dato og sted for signering: 

 

_____________________________   _____________________________ 

  Dato       Sted 

 

Navn på selger:     Navn på kjøper: 

 

______________________________  ______________________________ 

 

Signatur selger:     Signatur kjøper: 

 

______________________________  ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Denne kontrakten er utarbeidet og kvalitetssikret av Skjerpen Bugge Advokatfirma AS 
post@sbadvokat.no – 22 34 34 14 


