Guide till begagnade bilköp (1/2)
1. Förbered dig innan

2. Provkörningen

Ring till Transportstyrelsens telesvar
0771-14 15 16 eller gå in på Transportstyrelsens
hemsida och kontrollera följande:

Självklart ska bilen du är intresserad av
provköras. Innan du åker iväg, se till att
lastutrymmet är stort nog att passa dina behov,
att du sitter bekvämt och kan kliva ut och in ur
bilen på ett lätt sätt.

Kontrollera att säljaren äger fordonet,
kontrollera även ID på köparen så att denne
är vem man uppger sig för att vara. Eftersom
lagen om god tro inte längre gäller så är det
du som köpare som är ansvarig.
Kontrollera om fordonet är belånat. Om så
är fallet, säkerställ att lånen löses i samband
med köpet.
Eventuellt: beställ utförlig rapport om
bilens tidigare historik via carfax.se.
Varningstecken är till exempel många
tidigare ägare (bilen kan ha orsakat ägarna
problem), om bilen använts som taxi och
därmed gått många mil eller om bilen varit
med i en olycka.

Kontrollera däcken och dess mönsterdjup.
Mönsterdjupet på sommardäck måste vara
minst 1,6 mm enligt lag. För vinterdäck ska
mönsterdjupet vara minst 3 mm (gäller
personbil klass I).
Kontrollera bilens utsida och leta efter
bucklor, repor eller trasiga detaljer
När du kört iväg finns det självklart många saker
du kan testa för att se hur körskicket på bilen är.
Några av dessa är:
Stäng av stereon så att du lättare kan
höra ovanliga ljud från motorn, växellådan,
fjädringen eller liknande.
Kontrollera reglage och att kupéfläkt/AC/
ACC fungerar.
Kontrollera växellådan, växelspaken
ska vara stadig på en manuell bil, på
en automatväxlad bil ska växlingen gå
smidigt (ej ryckigt). Testa också att ta
den automatväxlade bilen en sväng ut på
motorvägen och gör en snabb omkörning. På
så sätt kan man kontrollera att bilen växlar
både upp och ner som den ska.
Kontrollera bilens koppling genom att lägga
i ettans växel och trycka ner koppling och
broms. Släpp kopplingen försiktigt vilket
bör få motorn att stanna när kopplingen
är halvvägs uppe. Stannar den långt
senare finns risk att bilen är i behov av ett
kopplingsbyte.
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3. Genomgång
Kontrollera papprena från den senaste
besiktningen och se efter så att eventuella
anmärkningar åtgärdats.
Kontrollera att du får samtliga nycklar
till bilen.
Kontrollera att fordonet servats enligt
tillverkarens rekommendationer och att
serviceboken är fullstämplad.

4. Vid köp
Om allt gått bra och du bestämmer dig för att
genomföra köpet, behöver du nu vidta ett antal
åtgärder för att det ska ske på ett tryggt sätt.
Gör upp affären på säljarens bankkontor och
säkerställ att eventuella lån på bilen löses,
betala med bank- eller postväxel.
Ett köpekontrakt ska upprättas,
standardkontrakt finns på flera ställen,
till exempel på Blocket.se eller på
Konsumentverket.se.
Rapportera ägarbytet till
Transportstyrelsen, detta kan göras
via appen Mina fordon som du hittar
kostnadsfritt på App-store eller Google
play. Om du inte vill använda appen
kan du anmäla ägarbytet genom att
skicka in ägarbyteshandlingarna till
Transportstyrelsen. Säkerställ då att
registreringsbeviset blir postat direkt.
Innan du kör iväg med bilen, ring ditt
försäkringsbolag och teckna en försäkring
för din nya bil.

