
 

Kaupsamningur og afsal milli  

kaupanda og seljanda ökutækis 

 
 

Seljandi  Kaupandi 

Nafn:   Nafn:  

Kennitala:   Kennitala:  

Heimili:   Heimili:  

Pnr. og staður:   Pnr. og staður:  

Upplýsingar um ökutæki og búnað 

Tegund og undirtegund:  

Fastanúmer:  1. skráningardagur:  Árgerð:  Framleiðsluár:  

Litur:  Önnur einkenni:  

Akstursnotkun í km Gjöld (merkið í viðeigandi reit) 

Upplýsingar seljanda:  Bifreiðagjöld greidd:  Já Nei Þungaskattur greiddur: Já Nei 

Staða á mæli:   

Fylgihlutir - Varahjólbarði, lyftari og felgulykill er fast fylgifé með bifreið. Aðrir fylgihlutir með ökutækinu eru: 

Hjólbarðar: Vetrar/stk.:  Sumar/stk.:  Verkfæri:  

Farangursgrind:  Skíðabogar:  Hljómtæki:  

Annað:  

Ástand ökutækis 

Síðasta lögbundna aðalskoðun  
(skoðunarstaður og dagsetning):  

Ástandslýsing seljanda:  

 

Athugasemdir aðila:  

 

Seljandi hefur vakið athygli kaupanda á þeim rétti sínum að láta óháðan aðila meta ástand ökutækis, sem staðfestist hér með: 

 

Undirritun kaupanda 

Seljandi kann að vera ábyrgur gagnvart kaupanda vegna galla samkvæmt almennum reglum. Einnig er bent á 
skoðunarskyldu kaupanda. 

 
Ökutæki selst í núverandi ástandi sem kaupandi hefur kynnt sér og sættir sig við. 
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Ábyrgðir 

Ábyrgð frá bifreiðaumboði gildir til:  gegn reglubundnu viðhaldseftirliti á   km fresti 

Ryðvarnarábyrgð frá: 

Framleiðanda, gildist.:  Ryðvarnarstöð, gildist.:  

Aðrar ábyrgðir:  

Meðfylgjandi gögn (merkið í viðeigandi reit) 

Skyldugögn: 

Skráningarskírteini:  Skoðunarvottorð:  Ferilskrá: Eigendaferill:  Tjónaferill:  

Veðbókarvottorð:   

Önnur gögn: 

Notendahandbók:  Þjónustubók:  Olíuhandbók:  Reikningar v. viðgerða:   

Önnur gögn:  

Aðrir skilmálar 

Seljandi er skráður eigandi ofangreinds ökutækis ásamt aukabúnaði þess. Hann ábyrgist að ekki hvíli veðskuldir eða 
eignabönd á ökutækinu umfram það sem fram kemur í kaupsamningi þessum. Seljandi staðfestir að þegar salan fer fram þá er 
ástand ökutækisins í samræmi við það sem fram kemur í skjali þessu og meðfylgjandi gögnum 

Umsamið kaupverð 

Staðgreitt við undirskrift kr:   Aðrar greiðslur kr:  

Yfirtekin lán kr:   Samtals kr:  

Undirskriftir 

Með undirskrift sinni skuldbindur kaupandi sig til að kaupa og seljandi að selja ofangreint ökutæki ásamt aukabúnaði 
samkvæmt tilgreindum skilmálum. Þar sem kaupandi hefur staðið seljanda á fullu skil á andvirði ökutækisins telst kaupandi 

hér með löglegur eigandi þess. 

  

Staður og dagsetning 

 

Undirritun seljanda (nafn og kennitala) 

 

Undirritun kaupanda (nafn og kennitala) 

 

Vitundarvottur að undirritun seljanda og kaupanda (nafn og kennitala) 

 

Vitundarvottur að undirritun seljanda og kaupanda (nafn og kennitala) 

-Byggt á reglugerð um upplýsingaskyldu í viðskiptum með notuð ökutæki nr. 044/2003 

     
 

 

 

 



 

 

Ástandslýsing Seljanda 
 

Fylgihlutir: 

 

Hjólbarðar  vetrar__stk.   Sumar__stk.   Toppgrind   Skíðabogar 

Hljómtæki, tegund:                                                                                                                                      . 

 

Annað: :                                                                                                                                                      . 

 

Ábyrgðir 

 

 Ábyrgð frá bifreiðaumboði (skv. tilheyrandi ábyrgðarskírteini), gildir til _______ gegn reglubundnu 

viðhaldseftirliti á _______ km fresti.  

 Ryðvarnarábyrgð frá framleiðanda, gildistími: _______. 

 Ryðvarnarstöð, gildistími ______. 

 Aðrar ábyrgðir: ____________________________________________________________________________. 

 

Meðfylgjandi gögn 

 

 Eigendahandbók 

 Þjónustubók 

 Smurbók 

 Reikningar v. viðgerða 

 

Ástand ökutækis 

 

Hefur burðarvirki og/eða stýrirbúnaður ökutækisins raskast verulega í umferðaróhappi?     Já,   Nei. 

Ef já, nánari upplýsingar: _______________________________________________________________________  

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Smurolíuleki?   Já,   Nei. 

Smurolíubruni?   Já,   Nei. 

Kælivökvaleki?   Já,   Nei. 

 

Skipt um tímareim?  Já, eftir _______ km akstursnotkun. 

    Nei. 

    Veit ekki. 

 

 

Annað sem ekki kemur fram við venjulega skoðun sem vert er að taka fram: ______________________________  

 

____________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________ 


