
Saker att tänka på
Ska du sälja din motorcykel privat? Det finns tyvärr en del 
oseriösa köpare och förmedlare som lurar privatpersoner.  
Här kommer därför en checklista som kan användas vid 
privat försäljning av din MC:

• Kontrollera vem spekulanten är innan ni träffas
• Träffas inte på en enslig plats
• Följ med på provkörningar – åk bakpå, kör efter på en 

förutbestämd väg eller kör på ett inhägnat område där du 
hela tiden har uppsikt över körningen

• Skriv avtal om provkörning – finns på SMC:s hemsida
• Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller 

vid provkörningar. Gäller din försäkring t ex personer 
utanför hushållet och yngre personer. Be att få tillåtelse 
till provkörning vid försäljning. 

• Din stöldförsäkring täcker inte förluster eller skador om 
du självmant har lämnat över nycklarna. Därför är råden 
ovan om provkörning mycket viktiga!

• Du som säljare är skyldig att lämna ärliga uppgifter. Om 
du inte berättar om ett allvarligt fel kan köparen stämma 
dig, begära skadestånd eller häva köpet.

• Uppmuntra köparen att undersöka motorcykeln noga. 
Finns det fel som upptäcks senare, är det köparens ansvar 
om han/hon inte undersökt motorcykeln noga.

• Skriv ett riktigt köpeavtal, där allt som ni kommer 
överens om tas upp. Var extra noga med kända fel och 
vilken utrustning som medföljer. Avtal finns på SMC:s 
hemsida.

• Att ändra ägaruppgifterna hos Transportstyrelsen är inte 
samma sak som att man har fört över ägandet.

• Är köparen den han/hon utger sig för att vara? Be om 
legitimation. Ägarbytet kommer inte att gå igenom 
om uppgifterna är falska. Då kommer du stå kvar som 
ägare till en motorcykel du inte längre har. Skador, 
parkeringsböter och annat registreras på dig.

• Använd alltid Transportstyrelsens app Mina 
Fordon för att anmäla ägarbyte. Appen accepterar inte 
falska uppgifter.

• Acceptera inte betalning med check. Det är inte säkert att 
din bank garanterar checkens täckning.

• Även om köparen visar på sin dator att pengarna förts över 
är det inte säkert förrän du ser pengarna på ditt konto.

• Transaktioner mellan banker kan ta ett par dagar. Vissa 
banker medger också att man stoppar en överföring efter 
att den skickats iväg.

• Det säkraste sättet att göra upp en bilaffär är på ditt 
bankkontor. Då får du ett bankkvitto på att du har fått 
pengarna till ditt konto.

• Ett smidigt sätt är att använda betalalpen Swish (det går 
att begära utökad gräns för köp). Då ser du i realtid att 
pengarna har kommit in på ditt konto. Skriv att köpet avser 
en MC och ange registreringsnummer i meddelandefältet.

• Lämna inte ifrån dig nycklarna förrän du är helt säker på 
att du fått betalt.

• Köparen måste ha egen trafikförsäkring. Din trafik-
försäkring gäller inte när ni har skrivit på ägarbytet.

• Du kan sälja motorcykeln genom en förmedlare. 
Kontrollera förmedlarens bakgrund och ta referenser.

• Om du använder en förmedlare bör du vara mycket noga 
med uppdragsavtalet och hur det är formulerat. Det ska 
bland annat tydligt framgå vad uppdraget avser, hur länge 
det ska pågå, vem som är ägare till motorcykeln, vad 
medlaren ska ha i provision och hur du ska få dina pengar. 
Skriv aldrig över motorcykeln innan betalningen skett. 20
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