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AMCAR-KONTRAKTEN

Kontrakt ved kjøp/salg av amerikansk bil mellom private.

SELGER:
Navn:

Medl nr i AMCAR:

Adresse:

Fødselsdato:

Postnr./sted:

Tlf:

KJØPER:
Navn:

Medl nr i AMCAR:

Adresse:

Fødselsdato:

Postnr./sted:

Tlf:

TEKNISKE OPPLYSNINGER VEDRØRENDE KJØRETØYET:
Bilmerke:
Typebetegnelse:
Årsmodell:

1. gang registrert i Norge:

Km/miles-stand:
Er bilen i originalstand?
Kjenner selger til tidligere kollisjonsskader?
Er bilen registrert i selgers navn?
Har bilen gått over 100.000 km/miles?
Er bilen helt eller delvis omlakkert?
Kjenner selger til feil med bremser/styring?
Kjenner selger til rustskader på bilen?
Kjenner selger til feil ved motor?
Kjenner selger til feil med gearboks/drivaksler?

Registreringsnr.:
Chassisnr.:

Ja: Nei:
Ja: Nei:
Ja: Nei:
Ja: Nei:
Ja: Nei:
Ja: Nei:
Ja: Nei:
Ja: Nei:
Ja: Nei:

Bilen selges “som den er”?

Kommentarer/tilleggsopplysninger:

TILLEGGSOPPLYSNINGER FOR UORIGINALE/OMBYGDE BILER:
Motor:
Fabrikat:
Volum:
Ytelse:
Gearkasse:
Fabrikat:
Type/betegnelse:
Drivaksling(Er):
Fabrikat:
Type/betegnelse:
Hjuloppheng: Hva er endret i forhold til det originale:
Felger/dekk: Hva er endret i forhold til det originale:
Lakk: Hva er endret i forhold til det originale:
Interiør: Hva er endret i forhold til det originale:
Karosseri/karosseribytte: Hva er endret i forhold til det originale:
Kommentarer/tilleggsopplysninger:

NB! Er disse endringene godkjent av Biltilsynet? Ja: Nei:
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Ja: Nei:

Årsmod.:
Årsmod.:
Årsmod.:
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PRAKTISKE/ØKONOMISKE OPPLYSNINGER VEDR. KJØRETØYET:
Er bilen prøvekjørt og besiktiget av kjøper?
Ja: Nei:
Er bilen testet av autorisert verksted (EU-kontroll)? Ja: Nei:
Har bilen mangellapp fra Biltilsynet?
Ja: Nei:
Er siste årsavgift betalt?
Ja: Nei:
Bekrefter selger at bilen er fri for øk. heftelser?
Ja: Nei:
- Spesifiser eventuelle heftelser under tilleggsopplysninger...

Tilleggsopplysninger: (F.eks. utstyr om
følger med bilen, evt. skal leveres på et
senere tidspunkt, heftelser m.m.)

Selger sier opp sin bilforsikring f.o.m dato:
SALGSBETINGELSER/GARANTI:
Her er avtalt:

BETALINGSBETINGELSER:
Kjøpesum i Norske kroner:
Annen valuta:
Gjengitt med bokstaver:
Betalingsmåte:

 Vedlagt denne kontrakten følger eget gjeldsbrev mellom kjøper og selger.
NB! Hvis kjøpesum ikke innfris kontant, må eget gjeldsbrev benyttes!
UNDERSKRIFTER:
Dato:			

Sted:

Kjøpers underskrift:
Selgers underskrift:
NB! Er kjøper/selger under 18 år må foresatte signere denne kontrakten.
Husk å fylle ut melding om eieskifte på vognkortet del 2. Ta kopi slik at selger/kjøper har hvert sitt eksemplar.

amcar er en aktiv bilorganisasjon som jobber for deg som kjører amerikansk bil i Norge.
AMCAR hjelper deg dersom du skal kjøpe eller selge amerikansk bil. Vi følger med i hva som skjer på markedene i inn- og utland,
og utgir med jevne mellomrom AMCAR Prisguide. AMCAR Prisguide er en medlemsbasert tjeneste på våre nettsider. Mange har spart
penger og fått gode råd i forbindelse med kjøp i inn- og utland ved å ringe oss først. Selgere kan ta kontakt for å høre hva bilen deres
er verdt før de legger den ut for salg. AMCAR-kontrakten er en ekstra sikkerhet når du skal kjøpe eller selge bil. AMCAR kontrakten
kan du laste ned gratis fra våre nettsider. Vi kan beregne avgiften du må betale ved import og registrering av egen bil, eller for
eksempel hva det koster å sette inn baksete i varebilen. I tillegg kan medlemmer søke støtte hos AMCAR og vår juridiske avdeling i
forbrukertvistsaker.
AMCAR tilbyr markedets beste klassikerforsikring samt
finansiering til svært konkurransedyktige priser!
Les mer om forsikring og finansiering på www.amcar.no
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Det lønner seg å være medlem i
American Car Club of Norway!

