
Kjøpekontrakt for bruktbil 

 

Selger:  Fjord Line AS 

  Orgnummer 910 310 895 

  Postboks 153 

  4379 Egersund 

 

Kjøper:  Navn 

  Personnummer 

  Adresse 

  Postnummer  

 

Bilen: Toyota Avensis 3A W5 20DF – chassisnummer SB1ED76L20E054265 

Første registrering i Norge: 2011-02-18 

Årsmodell: 2011 

Reg nummer: KT 80646 

Km stand: 132 000 

 

Pris: 

 

Bilens pris      590 kr 

Omregistreringsavgift    0 kr  

Sum       590 kr 

 

Fjord Line betaler omregistrering. 

 

 

Betaling skjer innen overtakelse til anvist kontonummer: xxxx.xx.xxxxx. Kjøper plikter å 

tegne forsikring fra og med overtakelsestidspunktet. 

 

Bilen er nylig innkjøpt av Fjord Line med det formål å bruke og selge den i nylig avsluttede 

reklamekampanje. Bilen er ikke brukt av Fjord Line, ut over hva som har vært nødvendig for 
å gjøre den klar med foliering og i reklameøyemed og selger har ikke kjennskap til noe feil 

med bilen. Bilen selges «som den er». Ved salg av bruktbil kan selgeren ta et forbehold om 
at bilen selges «som den er» for å redusere sitt ansvar noe. Dette vil imidlertid ikke frita 

selgeren for ethvert ansvar, og kjøperen har likevel en reklamasjonsrett hvis: 

- Selgeren har gitt feil opplysninger. 

- Selger har holdt tilbake vesentlig informasjon om bilen, eller. 
- Bilen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen kunne forvente. 

 

Bilen er besiktiget og prøvekjørt av kjøper. 

 

Bilen selges fri for økonomiske heftelser. 



Spesielle vilkår: 

 

Kjøper tilbys å kjøpe bilen for kroner 590 ink. omregistreringsavgift.  

I tillegg til bilen mottar kjøper:  

1. Gratis reiser med bilen til Danmark med Fjordline en gang per måned i 12 måneder. 

 

2. Sommerferie på ett av våre feriesentre i Danmark.  

Gjelder for inntil fem personer (to voksne + tre barn) 

Fjord Line-bilen 

Lugar (hvor aktuelt) 

Overnatting på feriesenter i inntil 5 netter, reiseperiode og overnattingsted avtales 

med Fjord Line 

 

3. Langweekend før jul for to personer i Aalborg eller Aarhus  

Gjelder for to voksne 

Fjord Line-bilen 

Lugar (hvor aktuelt) 

Overnatting på hotell i inntil tre netter, reiseperiode og overnattingsted avtales med 

Fjord Line 

 

4. Påskeferie i 2020 for familien på feriesenter 

Gjelder for inntil fem personer (to voksne + tre barn) 

Fjord Line-bilen 

Lugar (hvor aktuelt) 

Overnatting på feriesenter i inntil fem dager, reiseperiode og overnattingsted avtales 

med Fjord Line 

 

Selger tar forbehold om ledig kapasitet på skip og på overnattingsted på ønskede datoer. 

 

Kjøper akseptere følgende motytelser for kjøpet: 

 

1. Kjøper må bruke bilen i daglig bruk 

2. Bilen må være foliert med Fjord Line folie til 31.08.2020. 

3. Bilen kan i henholdt til punkt 1,2,3 og 4 (ovenfor) kun brukes av familien som har 

kjøpt bilen og kan ikke undre noen omstendighet lånes ut andre for benyttelse til 

disse formål. 

4. Bilen kan først selges etter 31.08.2020. 

5. Eventuelle kostnader ved skader på folie fem til 31.08.2020 dekkes av kjøper. Hvilke 

skader som må utbedres besluttes av Fjord Line AS. Eier plikter å varsle Fjord Line 

om eventuelle skader. 

6. Kostnader ved fjerning av folie dekkes av Fjord Line. 

7. Selger har rett til å følge kjøper med familie med et kamerateam på ferieturen til 

Danmark sommeren 2019, og kjøper forplikter seg til å dele noen av 



ferieopplevelsene med selger og selgers kamerateam. Fjord Line kan benytte bilder 

og film i markedsføring for Fjord Line uten tidsbegrensning. Eiendomsretten til 

opptatt video og bilder tilfaller Fjord Line.  

8. Kjøper kan, på egent initiativ, dele bilder i egne sosiale medier ved bruk av bilen og 

på ferieturene. #fjordlinebilen kan gjerne benyttes som emneknagg  

 

 

Øvrige vilkår 

 

1. Selger har nylig innkjøpt bilen fra bilforhandler, Funnemark Sandefjord AS. Den 

resterende garantitid som er gitt Fjord Line fra forhandleren overføres kjøper, ut 

over dette stilles det ingen garanti. 

For øvrig reguleres kjøpet av forbrukerkjøpsloven, men mindre bilen skal benyttes i 

næringsvirksomhet. 

2. Selger gis fullmakt til å registrere bilen. 

3. Kjøper plikter å lese og gjøre seg godt kjent med bilens instruksjonsbok. 

4. Vilkår for mangler og reklamasjon følger forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Det 

bemerkes likevel selgers begrensede kjennskaper til bilens stand samt at den lave 

kjøpesummen i realiteten gjør mangelsbeføyelser. 

5. Selger har rett til å kjøp bilen tilbake for avtalt kjøpesum, dersom kjøper ikke 

oppfyller motytelsene nevnt i kontrakten. En slikt krav skal varsles med en rimelig 

frist for å rette forholdet. 

6. Grunnet verdiforskjellen på kjøpesum og reel verdi på bil samt de tilbudte 

tilleggsytelser vil det foreligge skatteplikt for kjøper. Kjøper er selv ansvarlig for å 

innberette og svare skatt av disse fordelene. 


