SLUTSEDDEL CAMPINGVOGN
Privat handel (kontantsalg)
(Må ikke bruges ved kommissionssalg eller lignende)
Sælger

Køber

Navn

Navn

Adresse

Adresse

Postnr./by

Telefon

Postnr./by

Telefon

Campingvognen
Mærke/model:

Stelnr.

1. gang indregistreret

Sidst synet – måned/år

Reg. nr.

Campingvogne under 5 år kan ejerskiftes uden syn. Er vognen mere
end 5 år, kræves syn ved ejerskifte, hvis det er mere end 2 år siden
vognen sidst har været synet. Er vognen mere end 10 år kræves syn
ved ejerskifte, hvis det er mere end 1 år siden vognen sidst blev synet.

Betaling
Købesum kr. (beløb i kroner)

Overtagelsesdag - dag/måned/år

Købesum kr. (beløb med bogstaver)

Evt. restgæld/andre hæftelser

Aktuel gæld kr. (beløb i kroner)

Ja
Nej

der betales senest ved leveringen

Hvis ja: til

Betaling
Kontant betaling

Banknoteret check

Bankoverførsel
Kontonr.

Sælger oplyser
Hvis ja: angiv hvor:

1) Campingvognen er fugtskadet
Ja

Nej

Ved ikke

Nej

Nej

Nej

Hvis ja, angiv udløbsdato og –år:

Hvis ja, omfanget oplyses:
Ved ikke

Taksator rapport vedlagt
Ja

Repareret for kr. (beløb i kroner).

Nej

5) Gasanlæg
Fungerer

Skabe/Inventar

Ved ikke

4) Campingvognen har været skadet
Ja

Sidevægge

Ved ikke

3) Fortsat fabriksgaranti
Ja

Hjørner ved loft og gulv
Samling/Døre/Vinduer

Hvis ja, angiv måned/år for seneste fugttest:

2) Har vognen været fugttestet
Ja

Tag
Gulv

Angiv måned/år for seneste gastest:
Skal repareres

Ved ikke

Skal repareres

Ved ikke

6) Bremser
Fungerer

7) Køleskab/Varme/Gasblus
Fungerer

Skal repareres

Ved ikke

8) Vognen er blevet gennemgået af værksted (DCU el. lign)
Ja

Nej

Hvis ja, angiv måned/år for seneste gennemgang

Dokumentation medfølger

9) Hvor mange nøgler følger med campingvognen?
1

2
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Der er indgået aftale om at følgende udstyr indgår i handlen
Andet, angiv hvilket (løsdele)
Fortelt

Køkkenudstyr

Gasflaske

Solsejl

TV

Bord og stole

Omregistrering/afmelding
Køber og sælger omregistrerer sammen

Sælger afmelder campingvognen og afleverer nummerplader

campingvogn hos FDM

hos FDM

Ja

Nej

Ja

Nej

Køber omregistrerer/afmelder
Ja, indendage (max. 4 hverdage)
Nej

Forsikring
Køber sørger selv for at tegne eventuel kaskoforsikring.
Sælger oplyser, at vognen på nuværende tidspunkt er kaskoforsikret
Ja

Hvis ja, tegnet i
Under policenr.

Nej

Særlige aftaler
Vognen sælges som prøvet og beset uden reklamationsret
Ja

Nej

Sælger yder garanti
Ja

Nej

Hvis ja, anfør antal mdr.:
Andet

Handlen indgået
Sted/dato/år

Sted/dato/år

Sælgers underskrift

Købers underskrift

For modtagelse af købesum kvitteres hermed
Kroner (beløb i kroner)
Modtaget kopi af bankkvittering

Sted/dato/år

Sælgers underskrift

FODAMO 2012.145

