
                                                                                                                  TRESCHOW 

                                                                                                                  & PARTNER 

 

 

ADVOKATFIRMAN TRESCHOW & PARTNER 
Advokat Frida Treschow / Mail: frida@treschowpartner.se / Mobil: 0704-700681 / www.båtjuristen.se / www.trechowpartner.se 

  

1 

Köpeavtal för båt mellan två privatpersoner 
 

Avtalet är upprättat av Advokat Frida Treschow 

 

Nedan angivna parter har denna dag överenskommit följande om köp av båt. 

 

Säljare 

Namn/firma: _________________________________ 

Pers.nr: ________________________________ 

Adress: _____________________________________ 

Tel.nr: _______________________________________ E-post: ______________________________________  

Bank och kontonr: __________________________________________________________________________  

Legitimation: □ Körkort    □ ID-kort   □ Annat 

 

Köpare 

Namn/firma: _________________________________ 

Pers.nr:_________________________________ 

Adress: ______________________________________ 

Tel.nr: _______________________________________ E-post: ______________________________________  

Legitimation: □ Körkort    □ ID-kort   □ Annat 

 

Båt och utrustning 

Båtfabrikat: ___________________________________ Årsmodell: __________ Modell: __________________  

Serienummer: _________________________________ _____________________________________________ 

Fabrikat motort: _______________________________ Årsmodell: __________ Typ/antal HK: _____________  

 _________________________________________________________________________________________  

Serienummer: ______________________________________________________________________________  

 

Övrig utrustning 

Utrustning som ingår: ___________________________ _____________________________________________ 

Utrustning som inte ingår: _______________________ _____________________________________________ 
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Överlåtelseförklaring 

Säljaren överlåter härmed båten till köparen. De villkor som ligger till grund för köpet finns angivna i detta avtal. 

Köparen blir i samband med undertecknande och betalning av köpeskilling båtens rättmätige ägare och har full 

äganderätt samt förfoganderätt. Säljaren garanterar att säljaren är ensam ägare till båten och att båten innehas med 

full äganderätt. Båten är inte belastad med panträtt, säkerhetsrätt, nyttjanderätt eller andra rättigheter. 

 

Betalning 

Priset för båten och utrustning uppgår till__________________________________________________SEK.  

Köpeskillingen ska inbetalas till säljaren via_____________________________________ 

Handpenning om_______________________ SEK har erlagts den ____________________________________  

 

Riskens övergång  

□ Risken för båten har övergått på köparen vid den tidpunkt då båten hämtas hos säljaren.  

Alt. 

□ Risken för båten övergår på köparen när båten levereras den:_______________________________________ 

 

Båtens skick 

Köparen har tagit del av följande protokoll från nedanstående besiktningar: 

□ Säkerhetsbesiktning den _______________________ □ På land □ I sjön 

□ Konditionsbesiktning den ______________________ □ På land □ I sjön 

CE-märkning__________________ □ Ja □ Nej 

 

Säljarens åtaganden 

Säljaren ska före leveransen och på egen bekostnad åtgärda följande fel och brister på ett fackmässigt sätt: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Övriga överenskommelser eller upplysningar 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________________ 

 

Bifogade handlingar 

□ Garantibevis 

□ Instruktionsbok/böcker 

□ Mätbrev 

□ Utrustningslista 

□ Övrigt 

 

Underskrift 

Detta avtal har upprättats i två exemplar av vilket parterna tagit var sitt. 

 

_________________________________ _________________________________ 

Ort och datum Ort och datum 

 

_________________________________ _________________________________ 

Säljare Köpare 

 

Kvittering 

Handpenning (kr kvitteras):  

 

Ort och datum Ort och datum 

 

_________________________________ _________________________________ 

Säljare Köpare 

 

Slutbetalning (kr kvitteras):  

Ort och datum Ort och datum 

 

_________________________________ _________________________________ 

Säljare Köpare 
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