Adásvételi szerződés

Amely létrejött a mai napon alulírott Felek között, az alábbi jármű adás-vétele tárgyában:

1. Gépjármű adatai:
Forgalmi rendszám:............................................................
Alvázszám:...........................................................................
Motorszám: .........................................................................
Jármű fajtája:.......................................................................
Gyártmány:...........................................................................
Típus: …................................................................................

2. Felek
családi és utóneve:........................................................................................................................................................
leánykori családi és utóneve:........................................................................................................................................
születési helye, ideje:....................................................................................................................................................
anyja neve:....................................................................................................................................................................
lakcíme:.........................................................................................................................................................................

családi és utóneve: .......................................................................................................................................................
leánykori családi és utóneve: .......................................................................................................................................
születési helye, ideje: …...............................................................................................................................................
anyja neve: …...............................................................................................................................................................
lakcíme: …...................................................................................................................................................................

3. Vételár
Vételár:                                                Ft, azaz                                                                                                  forint

4. Az adásvételi szerződés egyéb rendelkezései:
….................................................................................................................................................................................................................…..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5.Eladó (a jármű tulajdonosa) köteles a jármű tulajdonában bekövetkezett változást 15 napon belül a forgalmi engedély bejelentő lapjának csatolásával az illetékes rendőrhatóságnak bejelenteni.

Vevő (a jármű új tulajdonosa) köteles a törzskönyvbe, a forgalmi engedélybe bejegyzett adatokra vonatkozó változást az e célra rendszeresített nyomtatványon 15 napon belül az illetékes rendőrhatóságnak bejelenteni.

6.A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit tekintik a Felek irányadónak.

Dátum:

Aláírás:                   …...........…............................................                         …...........…............................................
Eladó                                                                                 Vevő
Tanúk:
Családi és utónév: ..........................................................................
Lakcím: ….....................................................................................
Családi és utónév: ….....................................................................
Lakcím: ….....................................................................................

* Figyelmeztetés: Jelen adásvételi szerződés MINTA. Kérjük, hogy jelen szerződésmintát értelemszerűen, az Önök által kötendő szerződés sajátosságainak figyelembevételével használják fel. A szerződésmintának a nem megfelelő felhasználásából eredő következményekért felelősséget nem vállalunk.
** A Magyar Köztársasági Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény  200. paragrafus (1) bekezdése szerint: „A szerződés tartalmát a felek szabadon állapíthatják meg. A szerződésekre vonatkozó rendelkezésektől egyező akarattal eltérhetnek, ha a jogszabály az eltérést nem tiltja. 

A szerződés egyéb feltételeiben az alábbiakat célszerű rögzíteni.
- Az eladó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a jármű a saját tulajdonában van és a jármű per-, teher- és igénymentes, ellenkező esetben a tényeket;
- Vevő a járművet megtekintett, kipróbált állapotban veszi meg, ellenkező esetben a tényeket;
- a járműnek Eladó által ismert hibája nincs, ellenkező esetben a jármű hibáit, sérüléseit;
- a vételár kiegyenlítésének (fizetésének) időpontját, módját (egyösszegű fizetést vagy részletfizetést, az utóbbi esetben annak feltételeit);
- a járműnek Vevő részére történő átadás (birtokba adása) időpontját;
- a járművel együtt átadásra kerülő iratok felsorolását
- Eladó fentieken kívül tájékoztatását a Vevő részére


