KÖPEKONTRAKT.
(Begagnade vagnar)

Mellan undertecknad
auktoriserad försäljare av Ford automobiler i
här nedan kallad »säljaren», och
här nedan kallad »köparen», har ingåtts följande överenskommelse:
1) JagAr i
automobil med motor N:o

härmed av säljaren en Ford
avsändas på min/vår risk och bekostnad till
2) Köpesumman, som vid kontantköp utgör
stiger vid detta avbetalningsköp till
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köp
att levereras och
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»

och erlägges på följande sätt:
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Kontant vid underskrivandet

Utbytesvagn, tagen som dellikvid
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Finansieringsbelopp
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Summa

»

som betalas månatligen under

vidtagande
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en

månader i rater om

»

månad efter köpets avslutande.

3) Köparen är pliktig att vid kontraktets undertecknande lämna vederbörligen accepterade växlar för varje
ogulden rat av köpesumman och stå för allakostnader för stämpelskatt m.m. Dessa växlar betraktas icke såsom betalning
av motsvarande del av köpesumman, utan allenast såsom betalningsutfästelse.
Köparen förbinder sig att övertaga alla omkostnader och all risk för automobilen och är medveten därom, att
förlust av automobilen eller dess totala eller delvisa förstöring eller rättstvister angående automobilen på intet sätt befriar
honom från plikten att betala alla återstående växlar å deras resp. förfallodagar.
4) Automobilen förblir säljarens egendom intill dess hela köpesumman samt ettvart annat belopp, säljaren i
enlighet med detta kontrakt har eller får tillgodo hos köparen, äro guldna. Först därefter övergår äganderätten till
köparen.

5) Köparen erkänner, att den ifrågavarande Ford automobilen är begagnad och enligt omsorgsfull besiktning
vid kontraktets undertecknande i varje avseende motsvarar säljarens uppgifter.
6) Så länge äganderätten till ifrågavarande automobil förblir hos säljaren, gälla följande bestämmelser:
a) Köparen är pliktig att på bästa sätt sköta automobilen så att med eller å densamma ingen skada åstadkommes. Inträffar likväl sådan skada är köparen skyldig att på egen bekostnad försätta automobilen i fullgott skick
samt betala ettvart skadan motsvarande belopp, ävensom övriga kostnader, som på grund av skadegörelsen kunna drabba
säljaren såsom den faktiska ägaren av automobilen.
b) Köparen förbinder sig att låta automobilen köras endast av personer med giltigt körkort för sagda automobil. Köparen förbinder sig likaså att intill dess full betalning erlagts i tid betala samtliga skatter och andra allmänna
utgifter, vilka påföras automobilen.
c) Köparen är, till dess automobilen fullständigt betalats, på inga villkor berättigad att uthyra eller bortlåna
automobilen eller dess polisnummer eller på annat sätt använda vagnen så att säljarens rättigheter äventyras; i synnerhet är köparen endast med försäljarens föregående skriftliga medgivande berättigad att föra automobilen utom landets gränser, eller använda densamma som hyres-automobil, i tävlingar eller i hastighetsprov.
d) Automobilen bör på köparens bekostnad vara försäkrad i enlighet med lagen av den 28 april 1925 emot
begränsad ansvarighet (obligatorisk försäkring) .
e) Automobilen skall vara inregistrerad på säljarens namn men på köparens bekostnad.
f) Därest köparen utan säljarens samtycke överlåter eller förpantar automobilen till annan och säljaren icke
kan återfå densamma utan lösen eller om köparen uppsåtligen förstör eller far illa med automobilen eller han använt
eller tillåtit annan använda den i brottsligt syfte, kan säljaren omedelbart fordra oavkortad betalning av samtliga oguldna
rater. Har automobilen använts i brottsligt syfte, men med hänsyn till säljarens äganderätt icke dömts förbruten, kan
säljaren omedelbart återtaga automobilen.

7) Skulle automobilen tagas i mät eller sättas under kvarstad eller skingringsförbud för köparens förbindelser
eller skulle ansökan göras om köparens försättande i konkurs eller han själv göra sådan ansökan eller skulle förhandlingar inledas om ackord, betalningsuppskov eller annan därmed jämförlig uppgörelse med köparens borgenärer eller
skulle någon köparens fordringsägare kvarhålla automobilen till säkerhet för fordran eller skulle, då bolag eller förening
är köpare, bolaget eller föreningen träda i likvidation, är köparen pliktig omedelbart härom anmäla till säljaren, varjämte det åligger köparen att, redan då utmätning, kvarstad, skingringsförbud eller retentionsrätt ifrågasattes, genast
hindra sådan genom företeende av detta kontrakt eller på annat sätt. Samtliga kostnader för upphävandet av kvarstad,
skingringsförbud, utmätning eller dylikt eller kostnader härflytande av rättegång för återfående av bilen skola bäras
av köparen.
8) Köparen förbinder sig uttryckligen och garanterar att automobilen varken av honom eller någon annan
skall komma att, så länge äganderätten till automobilen tillhör säljaren, brukas på något sätt, som strider mot lag eller
mot gällande föreskrifter eller mot reglementen. Skulle så emellertid ske, är säljaren förbehållen samma befogenhet,
som nedan i punkt 9 är säljaren tillförsäkrad.
9a) Såframt köparen lämnar någon betalningsrat ogulden fjorton dagar utöver förfallodagen och denna post
antingen är den sista eller uppgår till minst en tiondedel eller tillsammans med tidigare förfallen eller förfallna oguldna
rater till minst en tjugondedel av köpesumman, är han pliktig omedelbart till säljaren betala hela sin resterande gäld,
eller om säljaren föredrager detta, till honom återlämna automobilen.
b) I och med att en betalningsförsening inträffar, får köparen icke använda automobilen vare sig direkt eller
indirekt för något som helst ändamål. Säljaren resp. hans befullmäktigade ombud eller hans rättsinnehavare har, då en
försening inträffar, rätt att oberoende av huru lång tid betalningsförsummelsen varat eller huru stor del av köpesumman
densamma omfattar, taga i besittning den ifrågavarande automobilen var den än anträffas, där fara föreligger att köparen
förstör eller skadar automobilen eller att dess värde, till följd av att densamma nötes eller far illa eller tager skada, eller
av annan orsak hastigt sjunker.
10) Säljaren är berättigad att fritt transportera detta kontrakt eller sina på detsamma baserade rättigheter eller
en del av dem till tredje man, varemot köparen icke är härtill befogad, med mindre säljaren därtill lämnat sitt skriftliga
medgivande.
11) Varje meddelande från säljaren till köparen kan med laga verkan göras under köparens ovanangivna adress
medels brev under rekommendation, såframt köparen icke i rekommenderat brev till säljaren meddelat annan fullständig adress.
12) Muntliga förbindelser eller ändringar, som ej intagits i detta kontrakt eller skriftligen bekräftats av säljaren
äro icke bindande för säljaren.
13) Alla av detta kontrakt härflytande tvister avgöras av allmän underrätt å säljarens hemort.
Säljaren bekräftar med sin underskrift under detta kontrakt, att han mottagit ovannämnda kontanta belopp
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(Köparens underskrift)

(Säljarens underskrift)

(Adress)
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Bevittna:
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(Adress)
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(Adress)

För uppfyllandet av bestämmelserna i ovanstående köpekontrakt gå undertecknade en för bägge och bägge
för en i borgen som för egen skuld.
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