
Bilen har 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 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

TILLÆG TIL SLUTSEDDEL BIL 
Ved salg af brugt bil fra forhandler til privat

Del 1 af 2

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

Dokumentation for regelmæssig eftersyn på værksted  Ja  Nej

Kørte km.:  

Kilometergaranti   Ja  Nej  

Senest synet: 

Synsrapport udleveret    Ja   Nej   

Produktionsår: Modelår:

Euronorm (kun relevant for dieselbil): 

 5 6 andet

Antal nøgler:

Tidligere anvendelse (hvis andet – understreg hvilken)  Privat  Andet    
 (fx Taxi- eller skolevogn, udlejning-, leasing- eller politibil)

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

Servicebog

Information om bilen

Bilens reparationshistorik



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

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

Andre særlige aftaler:

Særlige aftaler

Del 2 af 2

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

Garanti

Uanset kontraktens trykte/påstemplede bestemmelser, bærer sælger ansvaret for, at bilen er i sikkerhedsmæssig lovlig og forsvarlig stand, og fri for restgæld. 
Sælger er indforstået med gratis at reparere samtlige de med “0” angivne fejl, som konstateres ved en brugtbiltest hos FDM test og bilsyn. 

Undersøgelsen skal foretages inden 30 dage fra leveringen.

Herudover yder sælger 6 måneders garanti.

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)

Sted/dato/år:  Sted/dato/år:

Sælgers underskrift:  Købers underskrift:
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