Uppdragsavtal

Guldbil Ab
Parter
Säljare (Uppdragsgivare)
Namn: ………………………… Personnummer:………………………………………..
Adress: ……………………………………………………… Postnummer:
………………..
Ort ……………………………
Telefonnummer: ..............................................
Köpare (Förmedlare)
Namn: …………………………
Organisationsnummer................................................
Adress: ……………………………………………………… Postnummer:
………………..
Ort …………………………….
Telefonnummer: ..............................................

Parterna har denna dag upprätat följande Uppdragsavtal.
1. Uppdragets omfattning. Fordonsförmedlaren skall för
Uppdragsgivarens räkning, utöra följande typ av uppdrag
("Uppdraget"): Förmedling av fordon för försäljning.
Fordonsförmedlaren tar in fordon för, marknadsförning och handhar
försäljningen av dessa. Förmedlar från början till slut, vilket även
inkluderar kontraktsignering. Fordonsförmedlaren skall genomföra
uppdraget fackmässigt, professionellt och med omsorg.
1. 1 Ändringar av Uppdraget OBS! Inga ändringar får göras i eferhand.
Gäller samtliga parter.
1.2 Organisation och ledning Fordonsförmedlaren får anlita
underkonsulter för at bemanna Uppdraget.Fordonsförmedlaren har
rät at byta ut personer som utörUppdraget, förutsat at den nya
Fordonsförmedlaren innehar motsvarande kompetens som den
ursprunglige Fordonsförmedlaren.
2. Uppdragsgivarens medverkan Uppdragsgivaren skall medverka enligt
följande: Uppdragsgivaren skall motagaaleverera det avtalade
fordonet samt dess handlingar till Fordonsförmedlaren enligt avtalad
tid.
3. Köpeobjektet Säljare överlåter och försäljer följande fordon, nedan
kallad köpeobjektet:
4. Märke: …………………………..
5. Modell:……………………….
Årsmodell: ……………
Registreringsnummer: ……………………
Chassinummer: ……………………………

Förutom fast monterad utrustning på köpeobjektet medföljer följande
utrustning:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
3.1 Köpeskilling
3.2 Köpeskillingen för köpeobjektet uppgår till
…………………………. SEK.
3.3Köpeskillingen skall erläggas genom kontoinsätning som
Köpare erlägger senast Datum ………………………... För
kontoinsätningen gäller följande
Bank……………………
Kontonummer…………………………………………………
3.4 Leverans Följande villkor rörande leverans av köpeobjektet
skall gälla: Köpeobjektet överlämnas i samband med
undertecknandet av deta avtal.
3.5 Köpeobjektets skick Inga garantier lämnas av säljaren
(uppdragsgivaren) Följande garantier lämnas av säljaren
(uppdragsgivaren)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
För
köpeobjektets skick gäller följande villkor fordonet är kontrollerat och
godkänt av köparen (förmedlaren) Köpare har berets tillfälle at
undersöka och provköra köpeobjektet.

3.6 Överlämnade handlingar Följande handlingar överlämnas i
och med avtalets undertecknande: Besiktningsprotokoll,
Registreringsbevis Undertecknat av säljaren,
Instruktionsbokaböcker, Servicebok,
6. Överenskommen tidsplan Följande tidsplan skall gälla för utörande
av Uppdraget: 14 Arbetsdagar från kontraktets undertecknande.
Säljaren har äganderäten för fordonet fram till dess at full betalning
har erlagts. Säljaren är garanterad et fast köp, et fast pris samt en
försäljning inom avtalad tid.
4,1 Finanser, avbetalning, lån, kredit, eller leasing Har du något av
ovanstående som belastar bilen Nej ja Om svaret är ja vilken sorts
kredit belastar fordonet…......... Till Vilket BolagaBank ………….
Skuld belopp ………………..
7. Avtalets giltighet Avtalet gäller från och med ………………….. och till
……………………………
8. Avtal samt underskrifer Deta Avtal har upprätats i 2 likalydande
exemplar varav parterna har tagit varsit. Undertecknade bekräfar
och godkänner ovanstående villkor.
Köpare ________________
Säljare___________________
Ort och datum
Ort och datum
Guldbil AB
Slöjdvägen 15
17759 Järfälla
Info@guldbil.se
Org Nr:559003-2891

