
 

 

SLUTSEDDEL BIL 
(privat handel) 
(Må ikke bruges ved kommissionssalg/formidling eller lignende) Del 1 af 3

Navn:  Navn:

Adresse:  Adresse:

Postnr./by:  Telefon: Postnr./by Telefon:

Bilen er prøvekørt   Ja  Nej

Bilen er testet af FDM og rapport udleveret til køber   Ja  Nej   Test dato: 

Ajourført servicebog medfølger eller  
dokumenterbar adgang til digital servicebog?  Ja  Nej

Dokumentation for regelmæssig eftersyn på værksted  Ja  Nej

Mærke/model/type:  Stelnr.:

 

Kørte km.:  Reg. nr.:

  

1. gang indregistreret: Seneste periodiske syn: 

Synsrapport udleveret    Ja   Nej   

Produktionsår: Modelår:

Euronorm (kun relevant for dieselbil): 

 5 6 andet

Antal nøgler:

Medfølgende ladekabler (kun relevant for el/plugin hybrid)  Ja  Nej  Type:           1                  2

Mulighed for hurtig opladning/DC ladning (kun relevant for el/plugin hybrid)   Ja  Nej

Prøvekørsel og FDM test

Servicebog

Bilen

Sælger Køber



Fortsat nyvognsgaranti   Ja   Nej  Angiv udløbsdato: 

 Garantivilkår udleveret?   Ja  Nej

Fortsat lakgaranti   Ja  Nej  Angiv udløbsdato: 

 Garantivilkår udleveret?    Ja  Nej

Fortsat gennemtæringsgaranti   Ja  Nej  Angiv udløbsdato:

 Garantivilkår udleveret?    Ja  Nej

Elgaranti (herunder batteri- & højvoltskomponenter)  Ja  Nej  Angiv udløbsdato:

 Garantivilkår udleveret?    Ja  Nej

Har bilen været skadet?   Ja  Nej  Ved ikke

 Hvis ja: Skadens omfang skal præciseres:      Repareret for kr.:  

Taksatorrapport udleveret   Ja  Nej

Bilen er helt eller delvist omlakeret  Ja  Nej  Ved ikke

 Hvis ja: Omlakeringens omfang skal præciseres: 

Motor eller højvoltsbatteri er udskiftet  Ja  Nej   

 Hvis ja (motor)    Ny  Brugt  Renoveret  

 Hvis ja (højvoltsbatteri) – kun relevant for el/plugin hybrid  Ny  Brugt  Renoveret

Angiv kilometer for brugt motor eller højvoltsbatteri før montering :

 (Højvoltsbatteri kun relevant for el-bil)

Angiv kilometer kørt efter udskiftning?:

Dokumentation udleveret   Ja  Nej

Motoren chiptunet eller på anden måde konstruktivt ændret  Ja  Nej  Ved ikke

 Dokumentation udleveret   Ja  Nej

Synet med ændring   Ja  Nej  Hvis ja vedlæg dokumentation

Har bilen eftermonteret partikelfilter eller SCR katalysator? (Diesel)  Ja  Nej  Ved ikke

 Dokumentation udleveret   Ja  Nej

Del 2 af 3

Bilens reparationshistorik

Garanti

Tandrem udskiftet   Ja  Nej   Ved ikke  Hvornår?:

 Har kæde som ikke skal udskiftes (Ikke relevant for elbil)  Ja  Nej   Ved ikke

 Dokumentation udleveret?   Ja  Nej

Supplerende rustbeskyttelse   Ja  Nej   Ved ikke  Hvornår?:

 Dokumentation udleveret?   Ja  Nej

Fået foretaget fejlkodeudlæsning af bil og højvoltskomponenter   Ja  Nej   Udlæsningsdato:

 Dokumentation udleveret?   Ja  Nej 

Hvis elbil, hvad er hovedbatteriets state of health (SOH)                              %        Ved ikke

Vedligehold af bilen



Sælgeren overfører samtidig med ejendomsretten til bilen også alle  
eventuelle rettigheder til at gøre krav gældende mod tidligere salgsled  
eller værksteder vedrørende alle forhold om bilen  Ja  Nej

Køber og sælger omregistrerer sammen bilen hos FDM  Ja  Nej

Sælger afmelder bilen og afleverer nummerplader  Ja  Nej

Køber omregistrerer/afmelder,    Ja  Nej  inden (max. 3 uger):

Sælgers forsikring dækker køber indtil omregistrering, dog max. 3 uger  
efter ejerskift. Sælger oplyser, at bilens forsikring omfatter  Ansvar  Kasko

Tegnet i:       Under policenr.:

Sælges som prøvet og beset uden reklamationsret  Ja  Nej

Tilhørende aftaler som medfølger biler (fx service-, strøm eller reparationsaftale):

Andre særlige aftaler:

Sted/dato/år:  Sted/dato/år:

Sælgers underskrift:  Købers underskrift:

Kroner (beløb i kroner): 

Modtaget kopi af bankkvittering   Ja  Nej

Sted/dato/år:  Sælgers underskrift:

Pant eller ejendomsforbehold i bilen  Ja  Nej

Hvis ja, hvor meget skal køberen betale til: 

Sælgeren kr.:  Panthaveren (fx banken) kr.:

FDM anbefaler:

At sælgeren får en udskrift fra panthaveren om, hvor meget skal overføres på overtagelsesdagen. Dette skaffes ved at tage kontakt til panthaveren

At køberen overfører det skyldige beløb til panthaveren og sælgeren med en straksoverførelse, og dokumenterer overførelsen til sælgeren

Del 3 af 3

Særlige aftaler

Handlen indgået

Modtagelse af købesum

Overførelse af rettigheder

Omregistrering/afmelding
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