
Ajoneuvon myyjä 

Nimi       Henkilötunnus

Osoite       Puhelin

Postinumero ja -toimipaikka     Sähköposti 

Myyjän henkilöllisyys todettu       ajokortista henkilökortista tai passista 

Luovutuskirja 
Ajoneuvon kauppakirja

Tätä kauppakirjaa voi käyttää myös luovutuskirjana silloin, kun ajoneuvon 
hinta ei jää velaksi, vaan se luovutetaan ostajan omistukseen ja hallintaan 
kaupanteon yhteydessä.

Ajoneuvon ostaja  

Nimi       Henkilötunnus

Osoite       Puhelin

Postinumero ja -toimipaikka     Sähköposti 

Ostajan henkilöllisyys todettu       ajokortista henkilökortista tai passista 

Ajoneuvon tiedot

Rekisterinumero      Runkonumero 

Ajoneuvoluokka       

       Merkki ja malli  

Ensirekisteröintipäivä tai käyttöönottovuosi    Mittarilukema     km

Runkonumero tarvitaan, jos ajoneuvoa ei ole rekisteröity.

Tarkista rekisteröidyn ajoneuvon ensirekisteröintipäivä Traficomin verkkopalvelusta. Mittarilukemaan riittää tuhannen kilometrin tarkkuus.

Esimerkiksi henkilöauto, pakettiauto tai moottoripyörä. 

Määräaikaiskatsastus   
         Katsastus on voimassa. 
         Ajoneuvo on katsastamaton.

Luettelo ajoneuvon varusteista, jotka sisältyvät kauppaan: 

Esimerkiksi talvi- ja kesärenkaat, kattoteline, vetokoukku.

Ajoneuvo myydään siinä kunnossa kuin se on tätä kauppakirjaa allekirjoitettaessa.

Mahdolliset ajoneuvon viat ja mitä niiden korjaamisesta on sovittu:

Kauppahinta on kokonaisuudessaan               euroa.

Huoltokirja      
        paperinen  
        sähköinen  
        ei ole
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        Ostaja on koeajanut auton ennen kaupantekoa.

        Myyjä ja ostaja ovat tutustuneet ajoneuvoon ja sen varusteisiin. 

        Myyjä vastaa siitä, että a) kauppakirjaan merkityt ajoneuvon tiedot ovat oikeat, b) ajoneuvo varusteineen on hänen omaisuuttaan, 

        c) ajoneuvo on velaton ja d) se ei ole ajokiellossa.



     

Ajoneuvon omistusoikeus siirtyy ostajalle

        heti

        kun kauppahinta on kokonaan maksettu

        seuraavin edellytyksin tai tiettynä ajankohtana:

Ajoneuvo siirtyy ostajan hallintaan 

        heti

        kun kauppahinta on kokonaan maksettu

        seuraavin edellytyksin tai tiettynä ajankohtana:

Kauppakirjan liitteet

Lista kauppakirjan mahdollisista liitteistä.

Allekirjoitukset

Paikka ja aika

Myyjän allekirjoitus      Ostajan allekirjoitus

Myyjän nimenselvennys     Ostajan nimenselvennys

Hyödynnä vinkkimme auton vaihtoon: if.fi/autonvaihto 

Myyjän ja ostajan tulee keskenään varmistua siitä, että tämä kauppakirjakirjamalli sopii heidän sopimaansa kauppaan.  
Se on tarkoitettu vain yksityishenkilöiden väliseen ajoneuvokauppaan. If ei vastaa kaupan ehdoista eikä tämän kauppakirjan soveltuvuudesta kaikkiin tilanteisiin.
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Maksuehdot
 

Koko kauppahinta maksetaan kerralla       

        tämän kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä               

                                              mennessä 

        Ostaja on saanut myyjältä kuitin koko  
        kauppahinnan vastaanottamisesta.

Käsiraha                   euroa on maksettu

        tämän kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä

Loppuosa kauppahinnasta maksetaan                                         mennessä.                                                           

         Ostaja on saanut myyjältä kuitin käsirahan vastaanottamisesta.

Muu maksujärjestely ja sen ehdot:

Maksaminen ilman käsirahaa Maksaminen käsirahan kanssa

päivämäärä päivämäärä

päivämäärä

Esimerkiksi osamaksu.

https://www.if.fi/henkiloasiakkaat/vakuutukset/autovakuutus/auton-vaihto
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