
UMBOÐ TIL KAUPA Á ÖKUTÆKI

Ég undirritaður/undirrituð kt.

veiti hér með kt.

fullt og ótakmarkað umboð til að kaupa fyrir mína hönd neðangreint ökutæki:

Tegund

Fastanúmer

Hefur hann/hún heimild til að samþykkja og undirrita fyrir mína hönd kauptilboð, kaupsamning, afsal, 
tilkynningu um eigendaskipti og öll önnur skjöl sem reynast kunna nauðsynleg vegna slíkra kaupa. 
Umboð þetta veitir jafnframt umboðsmanni heimild til að undirrita fyrir mína hönd öll skjöl, sem gefin 
verða út af lánastofnun, vegna fjármögnunar á hinu keypta ökutæki. Allt sem ofangreindur 
umboðsmaður minn gerir samkvæmt umboði þessu skal vera jafngilt og ef ég hefði sjálf/ur gert það.

Rögg ehf. og bilasolur.is eru skjali þessu óviðkomandi og taka á engan hátt ábyrgð á lögmæti þess eða innihaldi.

Athugaðu að þú getur slegið inn viðeigandi upplýsingar áður en þú prentar umboðið út.

BIS.102-IS • 2016-10-20 • © Rögg ehf.

Til staðfestu er nafn mitt undirritað og vottað:

Vottar að réttri dagsetningu, undirskrift og fjárræði umboðsgjafa:

kt.

kt.

Undirskrift umboðsgjafa

Dagsetning Staður
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