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Sælger oplyser
1) 

 Ja  Ved ikke

 Nej

2)   Motorcyklen har været skadet 

 Ja  Ved ikke 

 Nej

Repareret for kr. (beløb i kroner)

      

 

3)   Motorcyklen er helt eller delvis omlakeret

 Ja  Ved ikke

 Nej

4)   Kørte km:

5)   Fortsat fabriksgaranti

 Ja  Ved ikke

 Nej

Hvis ja: skadens omfang skal præciseres her

Taksatorrapport udleveret

 Ja

 Nej

Hvis ja, angiv udløbsdato og -år.  

 

  

TILLÆG TIL SLUTSEDDEL nr. af / 20
Ved salg af brugt motorcykel fra forhandler til privat

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

Herudover yder sælger 6 måneders garanti.

Sted/dato/år

Sælgers underskrift

Sted/dato/år

 

Købers underskrift

  Motorcyklen har kørt som politicykel, skolecykel eller har været anvendt til udlejning, motorsport eller lignende

6)   Motoren er udskiftet

 Ja  Ved ikke

 Nej

7)   Dokumentation for regelmæssig eftersyn på værksted

 Ja

 Nej

Hvis ja, med  Angiv km kørt efter udskiftning 

 Fabriksny

 Renoveret Brugt

Ajourført servicebog medfølger:

 Ja

 Nej

 11) Hvor mange nøgler følger MC

 1   3

 2

Levering er aftalt til den      /      20      . 

Købers underskrift på købsaftale er betinget af FDMs godkendelse af handlen i dens helhed. 
Indsigelser skal være meddelt sælger senest fem hverdage efter at købsaftalen er underskrevet. 

(Send den samlede slutseddel til gennemgang hos FDM: www.FDM.dk/forbehold)

8)   Er MC neddroslet

 Ja 

 Nej

Hvis ja, til:   

 76 Hk

 34 Hk

9)   Er der foretaget konstruktive ændringer på MC

 Ja 

 Nej

Hvis ja, er ændringer synet  

 Ja (dokumentation vedlagt)

 Nej

    Dokumentation for udskiftning af tandrem/kædestrammer

  Nej

Ja Nej

Ingen af delene

10) Har MC tandrem/kæde:

 Ja Ved ikke  
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