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Förmedlingsavtal med ensamrätt

Uppdrag: Undertecknad uppdragsgivare ger härmed MotorMedlarna Sverige AB i uppdrag 

att förmedla försäljning med ensamrätt av

Fordon: ____________________________________________________________________

Med gemensamt överenskommet försäljningspris ______________

Provision/arvode: Ersättning för tjänsten är 10 % av försäljningspriset dock lägst 7.995 kr 

Uppdragstid: Detta uppdragsavtal gäller – med ensamrätt – under en tid av 3 månader, räknat 

från avtalets underskriftsdatum. Efter denna dag gäller förmedlingsuppdraget tills vidare med 

en ömsesidig uppsägning om 10 dagar. Med ensamrätt menas att uppdragsgivaren har rätt till 

provision om objektet överlåtits under ensamrättstiden.

Ångerrätt: Förmedlingsuppdraget har ingåtts med parterna samtidigt närvarande utanför 

affärslokalen och uppdragsgivaren har därför ångerrätt. Denna ger uppdragsgivaren rätt att 

frånträda avtalet genom att lämna eller sända meddelande om detta senast 14 dagar från det 

datum då förmedlingsavtalet ingicks.

Uppdragsgivaren har begärt att förmedlingsuppdraget ska påbörjas under den tid då 

ångerrätten gäller, och därmed gått med på att det inte ska finnas någon ångerrätt när tjänsten 

har fullgjorts. Om uppdragsgivaren väljer att frånträda avtalet inom den tid som ångerrätten 

gäller kan uppdragsgivaren bli skyldig att ersätta de faktiska kostnaderna som 

uppdragstagaren haft.

Fullmakt: Uppdragsgivaren ger MotorMedlarna Sverige AB att fullmakt att sälja och göra 

ägarbyte på fordonet.

Sidotjänster: Vid verkstadsarbeten på fordonet tillkommer en kostnad på 995 kr/h inklusive 

moms plus materialkostnad. 
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Annonsering: Fordonet kommer att annonseras på Blocket, Bytbil och sociala medier samt 

genom vårt försäljnings nätverk.

Försäkring: MotorMedlarna Sverige AB har en flytande försäkring genom IF som omfattar 

kundens fordon när övergång i besittning skett och vid en eventuell skadehändelse kommer 

kundens försäkring ej att tas i anspråk. 

Skuld/Kredit: Uppdragsgivaren garanterar att objektet inte har skulder eller är belastat med 

en kredit med äganderättsförbehåll.

Upplysningsplikt: Uppdragsgivaren ska informera om kända fel och brister på fordonet.

Utbetalning: Utbetalning görs till uppdragsgivarens konto inom 7 dagar från 

försäljningstillfället.

Uppdragsgivare Uppdragstagare

Namn ………………………………………..

Personnr……………………………………… Motormedlarna Sverige AB

Adress ………………………………………. Underskrift firmatecknare

Tele …………………………………………. ……………………………………

Mail ………………………………………….

Underskrift ……………………………………

Ort och datum

………………………………………………   

Bank: Konto:
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