
 

Kauppakirja Moottoripyörät 
 
Käytettäväksi moottoripyörän myynti-/ostotilanteessa yksityishenkilöiden välillä 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MYYJÄ   
Etu- ja sukunimi Henkilötunnus 

Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka 

Puhelinnumero Sähköpostiosoite Henkilöllisyystodistus 
□ Ajokortti     □ Henkilökortti   □ Muu:                                                      

 
OSTAJA   
Etu- ja sukunimi Henkilötunnus 

Katuosoite 
 

Postinumero Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 
 

Sähköpostiosoite Henkilöllisyystodistus 
□ Ajokortti     □ Henkilökortti   □ Muu:                                                      

 
MOOTTORIPYÖRÄ JA SEN VARUSTEET   
Merkki Malli Vuosimalli 

Rekisterinumero Väri Mittarilukema (km) 

Moottoripyörään kiinteästi kuuluvien varusteiden lisäksi moottoripyörän kauppaan kuuluu 

□ Kypärä   kpl         □ Lukko      □ Työkaluja      □ Muuta                                                                                                                                                    
 
 

MYYJÄN SITOUMUKSET  

Myyjä vastaa siitä, että kaupan kohteena oleva moottoripyörä ja sen varusteet ovat hänen omaisuuttaan, että niissä ei ole maksamatonta lainaa jäljellä, ja ettei ajoneuvolle ole asetettu ajokieltoa. 
Lisäksi myyjä vastaa siitä, että ajoneuvo ja sen varusteet vastaavat myyntitilanteessa sitä, mitä tähän sopimukseen ja sen liitteisiin on kirjattu. 

 
KAUPAN MUUT EHDOT (ILMENEVÄT MAHDOLLISESTA LIITTEESTÄ)  

 
MAKSU JA TOIMITUS   
Moottoripyörän ja sen varusteiden kauppahinta (sis. maksetut verot) Summa, euroa 

□ Sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä maksetaan käsirahaa 
Summa, euroa 

□ Moottoripyörän toimittamisen yhteydessä maksetaan 
Summa, euroa 

Moottoripyörä toimitetaan (pv-kk-vuosi) Moottoripyörä toimitetaan (paikka) 

Moottoripyörä ja sen varusteet ovat myyjän omaisuutta, kunnes ostaja on suorittanut sovitun kauppasumman kokonaisuudessaan myyjälle. 

 
ALLEKIRJOITUKSET 
Allekirjoittaneet ovat lukeneet ja ymmärtäneet yllä ilmenevät sopimuksen ehdot 

  

Paikka ja aika Paikka ja aika 

Allekirjoitus, myyjä Allekirjoitus, ostaja 

Nimenselvennys, myyjä Nimenselvennys, ostaja 

 
 
VAHVISTUS MAKSETUSTA KÄSIRAHASTA   
Maksettu käsiraha (mªªrª, euroa) 

Paikka ja aika Allekirjoitus, myyjä Nimenselvennys, myyjä 

 
 
VAHVISTUS LOPPUSUORITUKSESTA   
Maksettu loppusumma (mªªrª, euroa) 

Paikka ja aika  Allekirjoitus, myyjä Nimenselvennys, myyjä 

 
 

LIITTEET   
Lista sopimuksen mahdollisista liitteistä 
 
 
 
 
 

Sopimus allekirjoitetaan kahtena kappaleena, yksi kappale kummallekin kaupan 
osapuolelle. Tori.fi ei vastaa kauppakirjan sisällöstä ja sopimuksen käyttö tapahtuu myyjän 
ja ostajan omalla vastuulla. Kaupan osapuolilla on vastuu huolehtia siitä, että kauppaa 
koskevat mahdolliset ylimääräiset ehdot luetellaan sopimuksen kohdassa “muut ehdot”, 
sekä siitä, että he tarvittaessa kääntyvät oston yhteydessä juridisen asiantuntemuksen 
puoleen perusteellista neuvontaa saadakseen. 
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