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Korvikeauton
tiedot

Autoon kuuluvat
varusteet

Hankaluuksien
saaja

Hankaluuksien
saajan lisätiedot

Iloinen
eroon pääsijä

Merkki
Malli
Valmistenumero
Kilometrilukema
Paljonko ruuvattu pois mittarista
Akku
Ratti
Tunkki
Hinausköysi
Sukunimi
Osoite
Puh nro
Kengännumero

Ruosteen väri

Toimiva lämmityslaite
Tuunattu vaihdekepin nuppi
Moottorissa olevat öljyt
Heijastinliivit
Etunimet
Postinumero
Puhelimen merkki
Hatun koko

Taustapeili
Polttoainetta tankissa
Antenni
Kartturi
Kumimatot
Lasolia
Jarruvalot
Syylärin korkki
Henkilötunnus
Postitoimipaikka
Puhelimen malli
Silmien väri

Autonkorjaustaito
Hyvä
Muita parempi
Isi korjaa
Osaan vain tankata
Pakitan muiden ohi
Ykköseltä neloselle ilman kytkintä
Ajotaito
Taasko tämä perkele sammui?
Ajan Braunilla loput
Mikä on ajotaito?
Sutii niin perhanasti!
Aina jonon ensimmäinen
En kerro
Etunimi
Lempinimi
Lääni
Maa
Hankaluuksien saajan vakuutusyhtiöt (tarvitaan vähintään kolme kpl)
Eroon pääsijän vakuutusyhtiö

Vakuutusyhtiö
Paikka ja jätteen luovutuspäivämäärä ja kellonaika sekunnin tarkkuudella
Hävityspäivä
Hankaluuksien saajan allekirjoitus ja nimen selvennys

Iloisen eroon pääsijän puumerkki

Allekirjoitukset

Todistajien
allekirjoitukset

Allekirjoitusten
jälkeen lisätyt
myyntitiedot

Viimeisimmät katsastusmiehen kommentit autosta
Autoa ei ole näytetty katsastusmiehelle
Hävitä se heti!
Hajottamoltakin saa parempia
Yksilö, eheheheheeeee!
Myy minulle
Oho, yksi pyörä jarruttaa...hieman
Mikäli autossa ei ole rekisterikilpiä luovutustilanteessa
Ovat ne vauhdissa tippuneet
Poro vei Lapin reissulla
Poliisi tykästyi niihin
Autoa ei ole keritty vielä rekisteröidä
Luovutettu katsastuskonttorille

Tällä hävityskirjalla todistetaan täyden omistusoikeuden siirtyminen yllä yksilöityyn ajoneuvoon ja siinä luovutushetkellä oleviin varusteisiin yllä
mainitusta päivästä ja kellonajasta lukien. Uudella omistajalla ei ole minkäänlaisia oikeuksia vaatia kauppaa enää purettavaksi.

Iloisen eroon pääsijän huomioitava:

Hankaluuksien saajan huomioitava:

Ostajaksi kannattaa hyväksyä kuka vain. Humalatila,
järjen vähyys tms. seikka ei ole este, mikäli vain
rahaa löytyy.

Varmistu, että myyjä on rekisteriin merkitty omistaja,
mikäli uskallat udella niin henkilökohtaisia asioita
ventovieraalta ihmiseltä.

Täytä tämä hävityskirja, ota kopio rekisteriotteen
ilmoitusosasta, ostajan ajokortista, kirjastokortista,
sairasvakuutuskortista, luottokortista ja mistä vain mitä
saat kopioitua.

Jos myyjä ei ole rekisteriin merkitty omistaja, voit
saada auton huomattavalla alennuksella - tingi!
Vältä ostamasta ajoneuvoa ellet todella tarvitse sitä.

