TELJES BIZONYÍTÓ EREJŰ GÉPJÁRMŰ-ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
A jogügylet jellege:
[ ] Visszterhes (adásvételi szerződés) / [ ] ingyenes (ajándékozási szerződés) (X-szel jelölni)
A megállapodás az alulírott Felek között jött létre a következőkben beazonosított jármű tulajdonjogának átruházását illetően:

Forgalmi rendszám:

Gyártmány:

Alvázszám:

Gyártási év:

Motorszám:

Törzskönyv száma:

Forgalmi engedély száma:

E L AD Ó
Természetes személy
Családi és utóneve:

Állampolgársága:

Leánykori családi és utóneve:
Személyazonosságát igazoló okmány típusa és sorszáma:
Születési helye:

ideje:

Anyja születési családi neve:

és utóneve:

Lakcíme/Address:
Jogi személy vagy egyéb szervezet
Jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet neve:

Székhely, telephely címe:
Cégjegyzékszám:

Képviselő neve:

V E VŐ
Természetes személy
Családi és utóneve:

Állampolgársága:

Leánykori családi és utóneve:
Személyazonosságát igazoló okmány típusa és sorszáma:
Születési helye:

ideje:

Anyja születési családi neve:

és utóneve:

Lakcíme/Address:
Jogi személy vagy egyéb szervezet
Jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet neve:

Székhely, telephely címe:
Cégjegyzékszám:

Képviselő neve:

http://gepjarmu-adasveteli-szerzodes.autohitel.co.hu/

A jármű a vevő birtokába kerül:

év

hónap

nap

óra

perc. Kilométeróra állása:
Az eladó maradéktalanul tájékoztatta a vevőt a jármű műszaki állapotáról és esetleges sérüléseiről.
A jármű vételára

, azaz

,

amely a következő módon és időpontban kerül kifizetésre:
A tulajdonjogváltozás hatályba lépésének napja:

év

hónap

nap.

A gépjármű tulajdonjoga nem tartozik bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba.
A vevő vállalja, hogy a tulajdonosváltozást 15 napon belül bejelenti. A Vevő a birtokbavétel pillanatától köteles a
járművel kapcsolatos mindennemű ügyet intézni és költséget viselni.
Az eladó vállalja, hogy az illetékes hatóságnál a tulajdonjogváltozást a szerződés hatályba lépését követő 8 napon
belül bejelenti.
Eladó a következő napon és időpontban a jármű okmányait a vevőnek átadja:

Egyéb:

Felek kijelentik, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéshez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit, továbbá tisztában vannak azzal, hogy
a teljes bizonyító erejű magánokirat tartalmi követelményeinek meg nem felelő magánokirat a közlekedési igazgatási eljárásban
alkalmatlan a változás nyilvántartásba történő bejegyeztetésére.

Eladó és vevő kijelenti, hogy a fent lejegyzetteket megértette, azokat elfogadja.
A szerződést két tanú előtt aláírják.
Dátum:
Aláírás

Kiállítás helye:

Eladó
Név

1. tanú

Vevő
2. tanú

Lakcím
Személyi okmány típusa és száma:

Aláírás

http://gepjarmu-adasveteli-szerzodes.autohitel.co.hu/

