
SÆLGER 

Navn: 

Adresse: 

Postnr./by:

E-mail: 

KØBER 

Navn: 

Adresse: 

Postnr./by:

E-mail: 

KØBSAFTALE TIL BRUGT FOTOUDSTYR

SALGSGENSTANDEN 

UNDERSKRIFTER

ERKLÆRINGER OG VILKÅR FOR HANDLEN

Genstand Beskrivelse 
(Fx mærke, model, serienummer og oprindelig købsdato.)

Evt. 
antal

Stykpris Samlet 
pris

Eventuel moms (hvis sælger er momsregistreret): 

Eventuelle leveringsomkostninger: 

I alt: Medmindre andet er angivet, er alle priser i danske kroner. 

❏ Der er aftalt følgende dato for levering:           /           /            (dd/mm/åååå). 
Hvis dette felt ikke er afkrydset, skal det solgte leveres samtidig med, at af-
talen indgås.
❏ Køber kan hæve aftalen, hvis sælger ikke har leveret senest på den af-
talte leveringsdato. 
❏ Køber har modtaget det solgte.
❏ Sælger har modtaget den totale købesum.
❏ Køber har en fortrydelsesret på            kalenderdage fra aftalens 
indgåelse. 
❏ Køber og sælger har aftalt, at varen er købt som beset

Sælger erklærer, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, at:

Det set solgte overdrages fri for ejendomsforbehold, panterettigheder og 
andre tredjemandsrettigheder. 

Sælger har erhvervet det solgte udstyr på lovlig vis, og at sælger er beretti-
get til at sælge eller overdrage udstyret til køber.

Købesummen skal betales samtidig med leveringen, medmindre andet er 
udtrykkeligt aftalt.

BETALING OG YDERLIGERE OPLYSNINGER ELLER AFTALER
Betalingsmetode (sæt kun ét kryds): 
❏ Kontant 
❏ Bankoverførsel til kontonummer
❏ Banknoteret check 

Yderligere oplysninger, vilkår og bilag: Herunder anføres hvilke bilag, 
der følger med købsaftalen. Det gælder fx originale kvitteringer, brugsvej-
ledninger og særlige betingelser for aftalens gyldighed. Hvis der er fejl el-
ler mangler ved det solgte anføres det også herunder. Det samme gælder 
eventuelle reparationer eller ændringer, og hvem der har foretaget disse. 
Det gælder også medfølgende ekstraudstyr.

Parterne erklærer herved, at der indgået en bindende aftale med det indhold, som er beskrevet i denne købsaftale. Aftalen underskrives af begge parter. 
Køber beholder originalen inklusive bilag, og sælger modtager samtidig en kopi af aftale og bilag. Aftalen gælder forud for eventuelle modstridende be-
stemmelser i tilhørende bilag eller tidligere aftaler, medmindre andet er tydeligt angivet i bilagene. 

Sælgers underskrift          Dato:                       Sted:                                                             Købers underskrift          Dato:                       Sted: 

Denne købsaftale anvendes af parterne for egen risiko. Parterne forpligter sig til at holde DIGITAL FOTO skadesløs for ethvert direkte eller indirekte tab, der måtte opstå som følge af 
anvendelsen af denne købekontrakt.
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