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ANVISNINGSAFTALE 
 

 

Sælger  Formidler 
Navn:   Navn:                       Forza CAR A/S 
Adresse:  
 

 Adresse:                   Frejasvej 23 A 

Postnr. & by:   Postnr. & by:            3400 Hillerød 
CPR/CVR-nummer:   CPR/CVR-nummer: 33501390 
Telefon/mobil:   Telefon:                    70274466 

 

Imellem ovennævnte sælger og Forza Leasing A/S som formidler er der truffet følgende aftale om formidling af salg af køretøj af 

 

Mærket __________________________________    Model _______________________________________________________ 

 

Stelnr. ___________________________________________________________________________ Årgang _______________  

 

Sælger indestår for kilometertallet _______________  pr. ___________  Særligt udstyr angives på separat bilag jf pkt. 13 

 
Denne aftale giver Forza Car A/S som formidler eneret til at sælge ovennævnte køretøj. Har andre formidlere køretøjet i anvisning skal det klart 

fremgå i pkt. 13. 

1 Sælger giver Forza Car A/S i hverv fra d.d. at sælge ovennævnte køretøj i perioden frem til _____________ hvorefter aftalen automatisk 

opsiges og sælger indfrier et evt. mellemværende med hhv. Forza Leasing A/S og Forza Car A/S.  

2 Ved salg af køretøjet modtager Forza Car A/S som betaling for det udførte salgsarbejde følgende salær fra sælger : 
Salgssum indtil      kr. 100.000  excl. afgift og moms                     15,00 % af salgssum dog minimum kr.   5.000,00 

Salgssum mellem  kr. 100.000 og 200.000 excl. afgift og moms    10,00 % af salgssum dog minimum kr. 15.000,00 

Salgssum over      kr. 200.000 excl. afgift og moms                             7,50 % af salgssum dog minimum kr. 20.000,00  alle priser er excl. Moms 

3 Service. Sælger betaler for 36 punkts servicecheck - pris kr. 796,- ex moms      

4 Klargøring som betales af sælger: : □Step 1: Kr. 399,- □Step 2: kr. 599,- + moms □Step 3: kr. 2.079,- + moms 

5 Forsikring: Bilen forsikres via Forza □/ via kunden □ 

6 Er stilstandsaftale tilknyttet anvisningsaftalen: Ja □/ Nej □ 

 

7 Sælger betaler leasing rabat på kr._______________________________ 

8 Forza Car A/S udbyder køretøjet til salg gennem såvel Forza selskabernes hjemmeside som evt. via Bilbasen eller andet medie. 

 

9 Ved tilbud under kr. ___________________kontakter Forza Car A/S sælger for dennes godkendelse af salget. Sælger indestår tillige for, at alt nævnt udstyr 

leveres i fuld funktionsdygtig stand. 

10 Forza Car A/S har fuldmagt til på sælgers vegne at underskrive salgsslutseddel og/eller leasingaftale samt evt. andet i tilknytning til salget nødvendige 

handlinger. Forza Car A/S kan i tiden indtil leveringstidspunktet modtage betaling og skal umiddelbart derefter aflægge regnskab og opgøre mellemværendet 

over for sælger 

11 Sælger friholder Forza Car A/S for ansvar vedrørende enhver fejl og mangel på køretøjet og dets udstyr. Ved salg gennem Forza Car A/S er sælger fortsat 

ansvarlig over for køber for fejl og mangler ved køretøj og udstyr i henhold til Købelovens bestemmelser. 

12 Samtlige omkostninger til reparationer, klargøring mv. som har direkte tilknytning til salget, afholdes af sælger. Skader, fejl eller evt. mangler ved køretøjet er 

alene et anliggende mellem sælger og køber og ansvar kan ikke pålægges Forza Car A/S. 

13 Såfremt køretøjet henstår uden for Forza Car´s adresse står sælger alene for fremvisning af køretøjet. 

14 Såfremt køretøjet opbevares af Forza Car A/S på dennes adresse, sker dette for sælgers regning og risiko. Forza Car A/S tager billeder af køretøjet som dels 

lægges på Forza Leasing A/S´s hjemmeside og dels annonceres externt via fx Bilbasen eller lign. 

15 Sælger kan til enhver tid opsige denne anvisningsaftale med 2 måneders varsel. Opsigelsen skal være skriftlig. Samtidig med opsigelsen forfalder udestående 

markedsføringsomkostninger jf. denne aftale tillige med et evt. mellemværende med såvel Forza Leasing A/S og Forza Car A/S til omgående betaling. 

16 Sælger indestår for, at køretøjet er gældfrit og ethver pant i køretøjet er annulleret. 

17 Tillæg til denne aftale incl. specifikation af medfølgende udstyr tilføjes på bilag til denne aftale. 
 

Ovenstående aftale udfærdiges i 2 eksemplarer, éen til hver part og tiltrædes af : 

 

Dato: 

Sted: 
 
 
 
Sælgers underskrift: 
 

 Sted: 
 
 
 
Formidlers underskrift: 
 

 

http://www.forzacar.dk

