Kopeavtal for begagnade batar

1. Avtalsparter
Sälijare

Kopare

Efternamn/förnamn

Efternamn/förnamn

Gata/Nr.

Gata/Nr.

Postnummer/Stad

Postnummer/Stad

Födeledatum

Födeledatum

Telefonnummer (med landskod)

Telefonnummer (med landskod)

2. Avtalsobjekt
Avtalsobjekt

Batens namn

Tillverkare/Varv

Modell typ

Konstruktionsnummer/Skrov ID-nr.

Segel nr.

Tillverkningsdatum

Längd

Bredd

Djup

Motortillverkare/Typ

Efekt (hk/kW)

Motornummer

Motortimmar

3. Utrustningslista / Dokument
Följande dokument är en integrerad del av avtalet och bifogas:
Utrustningslista

CE-certifkat om överensstämmelse

Denna kontraktsmall fnns att ladda ner pa: www.boat24.com/downloads

Originalfaktura (momsintyg)
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OBS: Foljande avtalstexter ar en mall. De har utarbetats noggrant, men de garanterar inte rattslig giltighet. De ar endast avsedda som vagledning och formuleringshjalp;
det ar fortfarande nodvandigt for anvandaren att gora en noggrann utvardering av den relevanta rattsliga situationen. Leverantoren av dessa mallar tar saledes inget
ansvar for eventuella efekter pa parternas rattsliga stallning. © Marine Classifed Media AG

4. Forsäljningspris
Inköpspris/Valuta

i ord
betald moms

Handpenning pa (datum)

Betalningsmetod

Betalning genomförd pa (datum) Betalningsmetod

5. Overlämning
Hantverket blir köparens egendom först när hela priset har betalats.
Overlämning sker pa (datum)

Plats (plats / land)

fritt land

fritt vatten

6. Garanti
6.1. Fartyget säljs med undantag för ansvar för materialfel. Detta undantag gäller inte skadestandsansprak som härrör fran
ansvar för materiella defekter som grundar sig pa grovt oaktsamt eller uppsatligt asidosättande av plikter fran säljarens eller
säljarens ställföreträdares sida samt skada pa liv, lem och hälsa. Eventuella aterstaende ansprak mot tredje man som härrör
fran ansvar för materialfel ska överlatas pa köparen.
6.2. Säljaren bekräftar att han är den enda ägaren till farkosten och att hantverket inte omfattas av nagon tredje parts
rättigheter. Efter full betalning och/eller överlämnande av fartyget ska säljaren förse köparen med alla relevanta papper och
instruktioner som rör fartyget (där sadana fnns).

7. Plats for jurisdiktion och tillämplig lag
Jurisdiktionsorten är (plats / land)

Lagen gäller för (land)

Sälijare

Kopare

Plats/datum

Signatur
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Plats/datum

Signatur
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