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Seljandi 
Fullt nafn seljanda Kennitala seljanda 

            
Heimilisfang, póstnúmer og staður   Símanúmer / GSM 

                        

Kaupandi 
Fullt nafn kaupanda Kennitala kaupanda 

            
Heimilisfang, póstnúmer og staður   Símanúmer / GSM 

                        

Umráðamaður 
Fullt nafn umráðamanns Kennitala umráðamanns 

            
Heimilisfang, póstnúmer og staður   Símanúmer / GSM 

                        

Hið selda, ástand þess og búnaður samkvæmt fyrirliggjandi gögnum við undirritun afsals 
Fastnúmer Fyrsti skráningardagur Árgerð Akstur 

                        
Annað sem ástæða þykir að taka fram 

      

Ökutækið selst í núverandi ástandi sem kaupandi hefur kynnt sér og sætt sig við.  Seljandi kann að vera ábyrgur 
gagnvart kaupanda vegna galla samkvæmt almennum reglum.   

Einnig er bent á skoðunarskyldu kaupanda.  Kaupandi staðfestir að seljandi hefur vakið athygli hans á þeim rétti sínum 
að láta óháðan aðila meta ástand ökutækisins. 

Skilmálar 
Seljandi er skráður eigandi ofnagreinds tækis ásamt aukabúnaði þess.  Hann ábyrgist að ekki hvíli veðskuldir eða 
eignabönd á tækinu, umfram það sem fram kemur í kaupsamningi þessum.  Seljandi staðfestir að þegar salan fer fram er 
ástand í samræmi við það sem fram kemur í skjali þessu og meðfylgjandi gögnum. 

Umsamið kaupverð kr.       
 Kaupverð í tölustöfum 

      
Kaupverð með bókstöfum 

Greiðslufyrirkomulag og athugasemdir 

      

Undirskriftir 
Með undirskrift skuldbindur seljandi sig til að selja og kaupandi til að kaupa ofangreint tæki ásamt aukabúnaði samkvæmt 
tilgreindum skilmálum.  Kaupanda ber að vátryggja tækið og greiða bifreiðagjöld frá kaupdegi.   

Þar sem kaupandi hefur staðið seljanda að fullu skil á andvirði tækisins, telst kaupandi löglegur eigandi þess. 

 

Vottar að réttri undirskrift og dagsetningu: 

 Staður og dagsetning 

  Undirritun seljanda 

Nafn   Kennitala  Undirritun kaupanda 

Nafn   Kennitala  Undirritun umráðamanns 
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