
Undgå fælderne,  
når du køber brugt bil
E-bogen til dig, der er ved at købe brugt bil  
og gerne vil undgå at blive snydt eller skuffet



Tag FDMs rådgivning  
med hele vejen
Dit medlemskab hos FDM giver dig mulighed for at få 
både juridisk, teknisk og økonomisk rådgivning, når du skal 
købe brugt bil. 

FDM er med dig på vejen til din nye bil 
FDMs teknikere hjælper dig med at vælge bil, og at vurdere, 
hvad fejl og mangler på bilen kan betyde for dig. De taler 
også med værkstedet for dig, hvis du har brug for hjælp til 
fagsnakken. 

FDMs juridiske rådgivning hjælper dig med at oversætte 
den komplicerede jura. De tjekker også din slutseddel, så 
du er sikker på, at du ikke får problemer allerede inden, du 
får bilen. Er der opstået problemer, kan du tage en ekspert 
med på råd – og så har de rigtig god erfaring med at tale sig 
til rette med bilforhandlere, så uenigheden kan klares uden 
om domstole. 

FDMs økonomer ser gerne på din finansieringsaftale, så 
du er sikker på, at du ikke betaler mere, end du behøver. 

> Se medlemskaber
Har du det rigtige medlemskab? 
Se her, hvilket medlemskab der passer 
bedst til dig: 

Køb brugt med FDM     Side 2/8

https://bestilling.fdm.dk


Slutsedlen er et juridisk dokument, 
men det kan du få hjælp til
En slutseddel eller en købsaftale er det dokument, som køber og sælger udfylder i forbindelse 
med en bilhandel. Uanset om din bilhandel sker privat eller hos en bilforhandler, skal du sørge for at 
have en udførlig slutseddel. Det er nemlig det dokument, du skal bruge til at dokumentere, hvilken aftale 
du har indgået om bilen. 

  

Slutsedlen er et juridisk bindende dokument, 
og det kan være svært selv at overskue, om 
alle vigtige detaljer er med. Du kan ikke fortryde 
din aftale, når du først har skrevet under på din 
slutseddel. Men du kan til gengæld tage forbehold 
i din slutseddel for, at FDM kan godkende bilhand-
len, når du køber bil hos en erhvervsdrivende. Så 
kan du sende den underskrevne slutseddel til FDM, 
som tjekker juraen og aftalen for dig. Vi svarer dig 
inden for 24 timer på hverdage. 

I 2018 frarådede FDM helt eller delvist handlen 
ved mere end 2/3 af de slutsedler, der blev gen-
nemgået. 

Gennemgang af din slutseddel er en del af dit 
medlemskab. 

Vidste du, at der ikke findes en standardslutsed-
del hos de danske bilforhandlere? Bilforhandlerens 
slutseddel indeholder de oplysninger, der er vigtige 
for bilforhandleren, men det er ikke nødvendigvis 
de samme informationer, der er vigtige for dig. 
FDMs tillæg til forhandlerens slutseddel tager ud-
gangspunkt i de informationer, der er vigtige for dig.

Find FDMs tillæg til forhandlerens slutseddel 
bagerst i denne e-bog
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Dette skal du huske i din slutseddel: 
 Skriv alle aftaler ned – selv de mindste 

 detaljer kan være vigtige 
  Tag forbehold i bilforhandlerens  

 slutseddel for, at FDM kan godkende   
 handlen 

  Send slutsedlen til tjek hos FDM

Når FDM tjekker slutseddel for dig,  
så sikrer vi bl.a. at: 

  De aftalte vilkår er lovlige og rimelige 
  At der ikke er restgæld i bilen 
  At den bilforhandler, du er ved at købe  

 af, ikke er gået konkurs eller er på  
 nogen officiel ”sortliste” 

> Send din slutseddel til FDMs jurister

Indsæt dette forbehold 
på din slutseddel: 
”Købers underskrift på købsaftalen er betinget 
af FDMs godkendelse af handlen i dens helhed. 
Indsigelser skal være meddelt sælger senest fem 
hverdage efter, at købsaftalen er underskrevet“

https://fdm.dk/mit-fdm/indsend-slutseddel-til-fdm
https://fdm.dk/mit-fdm/indsend-slutseddel-til-fdm


En nysynet bil er ikke  
nødvendigvis fejlfri
Mange brugte biler sælges som nysynede, men det er 
ikke en garanti for, at bilen er uden fejl og mangler. Et 
syn fortæller kun, at bilen opfylder minimumskravene til sik-
kerhed og lovlighed. Der afsættes kun få minutter til syn af 
en bil. Ønsker du at få et mere dækkende indtryk af en bils 
tilstand, så anbefaler vi, at du bestiller en brugtbiltest på et 
af FDMs testcentre. 

En brugt bil har været kørt og vedligeholdt af en eller 
flere andre bilister. Så selv om bilen står funklende flot 
hos forhandleren eller i den private indkørsel, kan der under 
motorhjelmen gemme sig fejl og overraskelser, der kan 
komme til at koste dig mange penge. Så pas på med at lade 
dig forblænde af bilens ydre. Det er alt det, du ikke kan se med 
det blotte øje, som er vigtigt for, om du er ved at købe en god 
eller en dårlig bil. 

En FDM brugtbiltest er en meget grundig gennem-
gang af bilen, hvor bl.a. motor, gearkasse og undervogn 
gennemgås nøje. Du får en rapport udleveret, hvor du kan 
se, hvilke fejl der er fundet, og hvilken konklusion FDMs 
teknikere er kommet frem til. 

Det er en god idé at få testet bilen, inden du skriver 
under på slutsedlen. Så kan du nemlig sikre dig, at prisen 
afspejler bilens stand. Du kan enten forhandle et nedslag i 
prisen eller bede sælger om at udbedre de fejl og mangler, 
FDMs testcenter har fundet, før du får bilen. 

FDM finder fejl og mangler 
på 94 pct. af de brugte biler. 
En brugtbiltest kan spare dig 
for flere tusind kroner

Klik her og 
se, hvorfor du 
skal sende 
bilen til 
brugtbiltest
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https://fdm.dk/vi-tilbyder/test-bilsyn/testtyper-priser/brugtbiltest
https://www.youtube.com/watch?v=QQ7Cxb91rYs
https://www.youtube.com/watch?v=QQ7Cxb91rYs
https://www.youtube.com/watch?v=QQ7Cxb91rYs


Det er sjældent renten,  
der er mest interes-
sant for billånet
Det kan bogstaveligt talt betale sig for dig at undersøge 
markedet for billån, før du tager af sted til bilforhand- 
leren. Det er ofte renten, der fremhæves på billånet hos 
forhandleren, men det er ikke kun den, du skal fokusere på. 

Især etableringsomkostningerne på billånet kan være høje 
hos bilforhandleren, det er nemlig her, forhandlerens fortje-
neste på lånet ligger. 

Det bedste billån får du ved at forberede dig. Bil-
forhandleren kan godt have det bedste tilbud, men for at 
finde ud af, hvem der har det bedste tilbud til dig, skal du 
fokusere på disse tre ting: 

1. ÅOP. Alle låneomkostningerne er sammenfattet i det  
 sammenligneligte begreb ÅOP (Årlig Omkostning i Procent). 
 Det vil sige, at også etableringsomkostninger og løbende  
 gebyrer er indregnet i ÅOP. 
2. Etableringsomkostningerne. Forhandlerens stif- 
 telsesprovision er forhandlerens løn for at oprette lånet  
 og er som udgangspunkt til forhandling. Så undersøg på  
 forhånd, hvad der bedst kan svare sig for dig. 
3. Indfrielse af billån. Undersøg på forhånd, hvilke omkost- 
 ninger der er forbundet med at opsige lånet før tid. 

Som medlem af FDM kan du oprette et FDM billån. Du kan 
blive forhåndsgodkendt til et billån hos FDM, før du tager af 
sted og køber bil. 

> Læs om FDMs  
billån og se 

ÅOP her
Stir dig ikke blind på en lav 
rente, men se efter ÅOP
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https://billaan.fdm.dk/ansoeg-online
https://fdm.dk/alt-om-biler/kob-leasing-salg/fa-rad-til-bilen/stir-dig-ikke-blind-pa-renten
https://fdm.dk/alt-om-biler/kob-leasing-salg/fa-rad-til-bilen/stir-dig-ikke-blind-pa-renten
https://fdm.dk/alt-om-biler/kob-leasing-salg/fa-rad-til-bilen/stir-dig-ikke-blind-pa-renten


Det skal du huske, når du køber  
bil hos en bilforhandler
Køber du bil hos en forhandler, har du kø-
beloven med dig. Det betyder, at du har nogle 
lovbestemte rettigheder. Du har nemlig to års 
reklamationsret på dit køb. FDM oplever desværre, 
at nogle bilforhandlere prøver at komme uden om 
dette ved at skrive, at bilen sælges som beset, men 
den går ikke. Du har altid to års reklamationsret, 
uanset hvad forhandleren skriver. Det er faktisk 
ulovligt, hvis forhandleren skriver eller siger andet. 

Finder du mangler på bilen inden for det første 
halve år efter dit køb, er det forhandleren, der skal 
bevise, at fejlen eller manglen hverken var der 
eller var under udvikling ved levering. Det kaldes 
formodningsreglen, og det er til din fordel. 

Nogle forhandlere tilbyder tre eller seks måned-
ers garanti på bilen. En garanti på bilen er altid 
bedre end reklamationsret, men en forhandler 
er ikke forpligtet til at give dig en garanti. FDM 
anbefaler dog, at du prøver at forhandle dig til 
minimum et halvt års garanti. 

Her er dine rettigheder, når du køber  
hos en bilforhandler: 
1. Du har altid to års reklamationsret  
 på dit bilkøb 
2. Bilforhandleren kan ikke sælge en bil som 
 beset. Heller ikke selv om han skriver det i  
 slutsedlen – du har altid reklamationsretten 
3. Du kan være heldig at få en garanti på  
 bilen, men det er ikke en ret, du har 
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HuskelisteBrugt bil hos bilforhandler:  Tjek, at der ikke er restgæld i bilen  
 – du risikerer at overtage gælden 
 Få bilen testet hos FDM inden købet  

 “Godkendt ved syn„ betyder ikke, at bilen er  
 fejlfri eller i god stand  Giv ikke pengene på forhånd, men betal  

 ved levering, når du får overdraget original  
 registreringsattest, nøgler og bil 
 Tjek bilen, inden du forlader forhandleren  

 og kontrollér, at alt beskrevet udstyr er i bilen



Det skal du huske,  
når du køber bil privat
Du kan være heldig at finde din ønskebil 
billigere hos en privat sælger end hos en 
forhandler.  
Der handles mange brugte biler privat, og som 
oftest føler begge parter, at det var en god handel. 
Ved et privat køb aftales normalt, at du ikke har 
reklamationsret, og at bilen er købt som prøvet  
og beset. 

Hvis du ikke selv er bilkyndig, er det vigtigt, at 
du spørger fagfolk til råds. Det er svært at se, hvad 
der gemmer sig under kølerhjelmen, og om der 
har været større skader på bilen. Du ved heller ikke, 
hvordan bilen er blevet kørt og vedligeholdt. 

Du bør altid prøvekøre bilen grundigt, inden du 
beslutter dig for at købe den. Der er stor forskel på 
udsyn og køreegenskaber. Den bil, der passer til 
din kollega, passer måske ikke til dig.

FDM anbefaler, at du laver en aftale med sælger 
om, at I får bilen gennemgået af FDM og først  
derefter sætter bilens endelige pris. 

Find FDMs slutseddel til handel mellem private 
bagerst i denne e-bog

Her er dine rettigheder, når du køber privat: 
1. Du har i princippet to års reklamationsret 
på købet, men det er yderst svært at håndhæve 
ved privatkøb 
2. Bilen sælges ofte som beset – det betyder, at 
du kun kan klage, hvis du kan bevise, at sælger har 
snydt dig, og han vidste, at bilen havde alvorlige 
fejl. Du kan stadig klage, hvis du kan bevise, at 
sælger har givet forkerte oplysninger i fx slutsedlen, 
eller der er restgæld i bilen
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HuskelisteSådan sikrer du dig, når du køber  
brugt bil privat:  Aftal med sælger, at bilen skal tjekkes  

 af FDM 
 Brug FDMs slutseddel til privat handel 
 Tjek altid, at sælger rent faktisk er ejer  

 af bilen 
 Undersøg, at der ikke er restgæld i bilen  

 – du risikerer at overtage gælden 
 Giv ikke pengene på forhånd, men betal  

 ved levering, når du får overdraget 
 original registreringsattest, nøgler og bil 
 Omregistrér bilen sammen med sælger på  

 skat.dk



Du har besluttet dig for, at en brugt bil 
passer godt til både dine behov og din 
pengepung. 

Når du køber brugt bil, skal du huske, at 
du køber en bil, der vil være slidt, og som 
ofte købes uden garanti. Du kan gøre en 
del for at undgå de værste brugtbilfælder 
og kedelige overraskelser senere.

FDMs bedste anbefalinger  
når du handler brugt bil

 Prøvekør bilen grundigt før køb 
 Få bilen testet, før du køber den 
 Tjek prisen på billån  

 – du kan spare tusindvis af kroner 
 Brug FDMs slutseddel 
 Få slutsedlen tjekket af FDM
 Tag FDMs rådgivere med på råd, 

 hvis du er i tvivl
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Alle rettigheder forbeholdes af 
Forenede Danske Motorejere – FDM
Eftertryk og kopiering, helt eller 
delvist, af billeder og illustrationer er 
ikke tilladt og må kun finde sted med 
redaktionens skriftlige tilladelse.

Brug dit medlemskab, når du køber 
brugt bil.
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Sælger oplyser

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

Sted/dato/år

Sælgers underskrift

Sted/dato/år

 

Købers underskrift

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)

10) Dokumentation for regelmæssig eftersyn på værksted

 Ja

 Nej

Ajourført servicebog medfølger:

 Ja

 Nej

    Hvis ja, dokumentation vedlagt Hvis ja: angiv udløbsdato og -år

 Ja

 Nej

1) Tidligere anvendelse (hvis andet - understreg hvilken)

 Privat  Andet (fx hyre- eller skolevogn, udlejnings- eller politibil o.lign.)

2) Bilen har været skadet 

 Ja   Ved ikke

 Nej

Repareret for kr. (beløb i kroner)

      

 

3) Bilen er helt eller delvis omlakeret

5) Fortsat fabriksgaranti

 Ja   Ved ikke

 Nej

7) Motoren er udskiftet

 Ja   Ved ikke

 Nej

8) Er motoren chiptunet

 Ja   Ved ikke

 Nej

11) Har bilen eftermonteret partikelfilter (diesel)?

 Ja  Ved ikke

 Nej

9) Supplerende rustbeskyttelse

 Ja

 Nej

Hvis ja: skadens omfang skal præciseres her

Taksatorrapport udleveret

 Ja

 Nej

Hvis ja: angiv udløbsdato og -år

6) Fortsat lakgaranti

 Ja  

 Nej

Hvis ja: angiv udløbsdato og -år

Hvis ja: med  Angiv km kørt efter udskiftning 

 Fabriksny

 Renoveret Brugt

Fortsat rustgennemtæringsgaranti 

 Ja

 Nej

Hvis ja, foreligger dokumentation?

 Ja

 Nej

Hvis ja, foreligger dokumentation?

 Ja

 Nej

4) Kørte km:

 

 

      Dokumentation for udskiftning af tandrem

 Ja Nej  Ved ikke

  Ja Nej  Ved ikke

Hvis ja, hvornår

12) Har bilen:

 Tandrem Kæde  

 Kæde skal ikke skiftes

13) Hvor mange nøgler følger med bilen

 1  2 3 4



1) Motoren er udskiftet

 Ja Nej  Ved ikke

2) Fortsat fabriksgaranti

 Ja Nej  Ved ikke

Hvis ja, med Brugt Angiv km kørt efter udskiftning

 Fabriksny Renoveret

Hvis ja, angiv udløbsdato og -år

 Ja Nej  Ved ikke

Hvis ja, angiv udløbsdato og -år3) Fortsat lakgaranti

SLUTSEDDEL BIL

5) Fortsat rustgennemtæringsgaranti

 Ja Nej  Ved ikke

6) Dokumentation for regelmæssig eftersyn på værksted

 Ja Nej  Ved ikke

Ajourført servicebog medfølger:

 Ja Nej

7) Tidligere anvendelse (hvis andet - understreg hvilken)

 Privat 

Hvis ja, angiv udløbsdato og -år

4) Supplerende rustbeskyttelse

 Ja Nej

Hvis ja, foreligger dokumentation

 Ja Nej

Andet (fx hyre-, skole-, udlejnings- eller politibil o.lign.)

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

Bilen
Mærke/model/type  

1. gang indregistreret

  

Sidste periodiske syn

Betaling
Købesum kr. (beløb i kroner)

Købesum kr. (beløb med bogstaver)

Betaling

 Kontant betaling  

 Bankoverførsel   

Kontonr.

Stelnr.

Kørte km:

Reg. nr.

  
 

 

Overtagelsesdag - dag/måned/år

Evt. restgæld/andre hæftelser Aktuel gæld kr. (beløb i kroner)

 Ja

 Nej

Hvis ja, til

 Banknoteret check

Sælger
Navn

Postnr./by

Køber
Navn

Adresse Adresse

Telefon Postnr./by Telefon

    Taksator rapport vedlagt Repareret for kr. (beløb i kroner).

 Ja Nej

8) Har bilen været skadet

 Ja Nej  Ved ikke

Hvis ja, omfanget oplyses:

Sælger oplyser

FODAMO 2012.143



Sælger oplyser
9)   Større reparationer

 Ja Nej  Ved ikke

10) Er bilen helt eller delvis omlakeret

 Ja Nej  Ved ikke

      Dokumentation for udskiftning af tandrem

 Ja Nej  Ved ikke

13) Har bilen eftermonteret partikelfilter (diesel)

 Ja Nej  Ved ikke

12) Er motoren chiptunet

 Ja Nej  Ved ikke

Hvis ja, foreligger dokumentation?

 Ja Nej

Hvis ja, hvornår

Hvis ja, foreligger dokumentation?

 Ja Nej

Hvis ja, omfanget oplyses

Hvis ja, hvornår

14) Hvor mange nøgler følger med bilen

 1  2 3 4

11) Har bilen:

 Tandrem Kæde Kæde skal ikke skiftes  

FODAMO 2012.143



FODAMO 2012.143

FDMs brugtbiltest og prøvekørsel
Bilen er prøvekørt af køber

 Ja

 Nej

Bilen er testet af FDM. Rapport er udleveret til køber

Hvornår, anfør dato:

Rapportnr.:

 Ja Nej

Omregistrering/afmelding
Bilen sidst synet: (Anfør dato)

 Ja Synsrapportnr.:

Synsrapport udleveret til køber

 

 Nej

Køber og sælger omregistrerer sammen bilen

hos FDM

Sælger afmelder bilen og afleverer nummerplader  

hos FDM

Køber omregistrerer/afmelder 

 Ja Nej

 Ja Nej

 Ja, inden         dage (max. 3 uger) 

 Nej

Forsikring
Sælgers forsikring dækker køber indtil omregistrering,  
dog max 3 uger efter ejerskiftet. Sælger oplyser,  
at bilens nuværende forsikring omfatter

 Ansvar Kasko

Særlige aftaler
Bilen sælges som prøvet og beset uden reklamationsret

Sælger yder garanti

Andet (fx. løsdele o.a.)

Handlen indgået
Sted/dato/år

Sælgers underskrift

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

Sted/dato/år

Tegnet i  Under policenr.

Sælger udbedrer alle “O”-markerede fejl på FDMs brugtbiltest

Sted/dato/år

Købers underskrift

Sælgers underskrift

 Ja Nej

 Ja

Hvis ja, anfør antal mdr.:

Nej

 Ja Nej

 Ja Nej

Modtaget kopi af bankkvittering

Sælger udbedrer “O”-markerede sikkerhedsmæssige fejl på 
FDMs brugtbiltest

 


