
Dette  er  del 2 av vognkortet

Denne delen av vognkortet skal  du  oppbevare på et sikkert sted
Denne delen av vognkortet skal du ikke oppbevare  i  kjøretøyet. Del  2  av vognkortet er ditt
bevis på at du eier kjøretøyet, og du bør oppbevare det på et sikkert sted, for eksempel sammen
med andre viktige papirer. Du vil trenge del  2  hvis du skal selge kjøretøyet, få nye skilter eller
kontrollere kjøretøyet på en av Statens vegvesens trafikkstasjoner.

Hvilken informasjon inneholder del 2?
I  denne  delen av vognkortet finner du
0 informasjon om kjøretøyet og hvem som eier det
0 en salgsmelding som du og den nye  eieren skal  fylle ut  hvis du  skal  selge  kjøretøyet
0 en PIN-kode som brukes ved omregistrering

Når trenger du å gi fra deg del 2?
Du skal bare levere fra deg del 2  i  noen få tilfeller:
0 til trafikkstasjonen  — hvis  du  selger kjøretøyet eller Vegvesenet skal kontrollere det
0 til  en  forhandler som  er  knyttet til systemet Autoreg -  hvis du selger eller bytter inn kjøretøyet
0 til forsikringsselskapet  -  hvis de trenger vognkortet i forbindelse med et skadeoppgjør

Dette må du huske på hvis du skal selge kjøretøyet
Hvis du skal selge kjøretøyet, er det ditt ansvar å levere inn del 2 av vognkortet (salgsmeldingen)
ferdig utfylt til trafikkstasjonen. Først når denne er levert, kan vi registrere kjøretøyet på den nye
eieren. Hvis kjøretøyet skal registreres i utlandet, skal begge vognkortdelene følge kjøretøyet,
men skiltene bør leveres inn til en av Statens vegvesens trafikkstasjoner. Ved å levere inn skiltene
blir kjøretøyet avregistrert  i  Norge, og du unngår eventuelle senere krav knyttet til kjøretøyet.

Har du mistet en av vognkortdelene?
Mister du en av delene til vognkortet, må du levere en tapsmelding for å få nytt vognkort. På
vegvesen.no/vognkort kan du lese mer om hvordan du går fram.
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1. Identitet

(A) Kjennemerke :  HX S788 HVITT -- /SS

(E) Understellsnummer :5313995086

Vognkortnummer : 201713158922 PIN-kode: 8466

Utstedt dato :  2017-0424

2. Merke/modell/type

(D.1) Merke 22530 TlAB

(D.3) Modell : -

(D.2) Type : 5313

3. Registreringsdatoer

(B) Registrert første gang :  2006-07-04

Registrert første gang i Norge: 2006-07-04

(l) Registrert på eier : 2006-07-04

4. Eier-/innehaveropplysninger

Registrert eier: 962 986 633

(C.1.1/C.2.1) STATNETT SF
(C.1.3/C.2.3) NYDALEN  ALLE  33
(C.1.3/C.2.3) 0484 OSLO
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5. Klassifisering

(J) Kjøretøygruppe, teknisk '. 02  n
Kjøretøygruppe, avgift : 709 PAHENGSVOGN

6. Farge/registreringsdistrikt/registreringskoder

(R) Farge : GRÃ

Registerførende distrikt : 081 OSLO
Kjøringens art :  19 Egentransport annen

7. Typegodkjenning

Typegodkjenningsnr.  norsk  : 0093-002/2000

Statens vegvesen lagrer opplysningene
Vi  lagrer de opplysningene vi trenger for å forvalte kjøretøyene i Norge, i Det sentrale motorvogn-
registeret.  Vi  lagrer blant annet tekniske opplysninger om kjøretøyene (registreringsnummer og
understellnummer) og personopplysninger om eierne (fødselsnummer). l tillegg registrerer vi alle
endringer. Hvis kjøretøyet har medeiere og leietakere, registrerer vi også opplysninger om disse. Vi
behandler alle opplysninger  i  tråd med personopplysningsloven.

Opplysningene i Det sentrale motorvognregisteret brukes  i  forbindelse med innkreving av skatter,
avgifter og gebyrer, arbeid for trafikksikkerhet og beredskap, forskning og Samfunnsplanlegging. Vi
kan utlevere opplysningene til andre myndigheter som har lovfestet rett til denne informasjonen.
Statens vegvesen er ellers pålagt å utlevere opplysninger i tråd med Offentleglova.

Du har rett til å få vite hva slags opplysninger vi registrerer om deg, etter personopplysningsloven
§ 18. Du har også rett til å få rettet opp uriktige opplysninger om deg og kjøretøyet, etter person-
opplysningsloven § 27.

Melding om eierskifte (salgsmelding)

Dato og signatur til tidligere eier/medeier:

STATNETT SF

Ny eiers  norske fødselsnr. (11 siffer)/D-nr. (11 siffer)/organisasionsnr.  (9  siffer):

Ny eiers etternavn/firmanavn:

Ny eiers fornavn:

Ny eiers adresse:

Ny medeiers fødselsnr. (11 sif‘fer)/D-nr. (11 sif‘fer)/ organisasjonsnr. (9 siffer):

Ny medeiers navn:

Dato og signatur til ny eier, ev. verge:

Dato og signatur til ny medeier, ev. verge:


