
Anvisningssalg: Vi vil også gerne hjælpe dig med at få solgt din traktor /maskine.Her er vist et udkast til aftale. 
som du også kan printe ud. 

ANVISNINGSAFTALE. 
  
EJER_________________________________________________________________________________________ 
 
Adresse____________________________________________________________________________________ 
 
Postnr._____________________By_____________________________________________________________ 
 
Telefon________________________________________________________________________________________ 
  
ANVISER :      HOLT AUTO & Maskinhandel aps.  
Holtevej 252 9760 Vrå 
Telefon  21782969 eller 40373906 
www.AUTOPLUSTRAKTOR.dk  .mail. info@autoplustraktor.dk  
  
BIL________________TRAKTOR__________________ANDET_________________________________________ 

 
Mærke/model___________________________________________________________Årgang_______________ 
 
Stelnr.________________________________________________________Regnr._________________________ 
 
Reg første 
gang__________________________Farve__________________________Km/Timer_____________________ 
 
Udstyr______________________________________________________________________________________ 
 
  
Aftalen giver hermed anviser ret til som eneste anviser at sælge ovennævnte enhed 
  
1.      Ejeren giver hermed anviser i hverv fra d.d. at sælge ovennævnte enhed til og med_________________ 
2.      Enheden skal udbydes til salg til en mindstepris på kr._____________________ incl. Det specificerede udstyr 
3.      Ejer erklærer, at enheden er ubehæftet, og at det specificerede udstyr er fuldt funktionsdygtig, med mindre af 

andet er anført. Restgæld  anføres under tillæg. 
4.      Ejer garanterer at motor og gearkasse samt drivlinie er 100% i orden. Evt. Fejlliste 

___________________________________________________________________________________________ 
 
5.      Har enheden haft en skade: JA_________NEJ____________ Evt. Hvilken____________________________ 
 
6.      Ejer af enheden har fuld dispositions- og ejendomsret i relation til anviser, indtil handlen er afsluttet. Anviser 

har fuldmagt til på ejers vegne at underskrive salgsslutseddel,købekontrakt og anføre andre i tilknytning til 
salget nødvendige handlinger. Hvervet omfatter tillige pligt  og ret for anviser i tiden, indtil tidspunkt for 
levering af enheden til køber, at modtage betaling og senest 14 dage efter levering af enheden at afregne ejer. 

7.      Det på hviler anviser at virke for hurtig salg af den udbudte enhed med hensynstagen til en tilfredsstillende 
pris.Evt. salg skal godkendes af ejer såfremt salgspris ligger under den aftalte mindstepris. Anviser kan 
foretage annoncering udgiften for ejer udgør kr.______________ 

8.      For salget betales________% af salgssummen + moms. For salget betales et fast beløb kr._________+ moms 
9.      Sælges enheden af ejer uden anvisers medvirken i den periode anvisningsaftalen består har anviser ret til et 

vederlag på kr.__________________ + moms 
10.   Ejer er ikke indforstået med at der må indgå brugte effekter som helt eller delvis betaling 



11.   Det påhviler ejer af holde enheden forsikret indtil ejendomsretten overgår til ny ejer 
12.   Anviser påtager sig ikke nogen form for ansvar eller garanti over for køber for fejl og mangler ved den solgte 

enhed eller dens udstyr 
13.   Samtlige omkostninger som f.eks. reparationer, som har direkte tilknytning til salget skal betales af ejer som 

har ret til forinden af godkende såvel opgaver som prisen for denne. 
14.   Enheden skal være tilgængelig for fremvisning hos HOLT AUTO & MASKINHANDEL aps   Holtevej 

252, 9760 vrå  
15.   Anviser kan medvirke ved finansiering af anvisningssalget 
16.   Anviser gør opmærksom på at han er erhversdrivende hvorfor sælger vil blive stillet som var han 

erhversdrivende over for køber. 
 
TILLÆG 
Evt. Rest gæld udgør kr. ____________________ 
Kreditors navn 
___________________________________________________________________________________ 
  
Ovenstående aftale, som er oprettet i 2 eksemplarer, hvoraf ejer har modtaget det ene accepteres hermed. 
d.____________ 
  
EJERS 
UNDERSKRIFT ___________________________________________________________________________ 
  
ANVISERS 
UNDERSKRIFT ________________________________________________________________________ 
 


