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1. A szerződés tárgya

1.1 A jelen szerződés alapján Bizományos díjazás ellenében vállalja, hogy Megbízó javára eladja Megbízó kizárólagos tulajdonátképező 
gépjárművet.



1.2 Megbízó szavatol arról, hogy a gépjármű per-, teher- és igénymentes, a kizárólagos tulajdonát képezi, s az semmiféleforgalmi korlátozás alá 
nem esik az szabadon értékesíthető.



1.3 A gépjármű adatai a forgalmi engedély alapján:

Gépjármű adatai

Típus

Rendszám

Alvázszám

Km óra állás

Családi és utónév / Cégnév

Lakcím / Székhely

Személyi okmány típusa, száma 
/ Cégjegyzékszám

Születési hely / Képviselő neve

Anyja neve / Adószám

MegbízóBizományos

2. A szerződés tárgya

3. Bizományi díj

2.1 Megbízó az adásvételi szerződés tárgyára vonatkozó minimális eladási árat  HUF / EUR, azaz 
 HUF / EURösszegben határozza meg.



2.2 Bizományos a limitár alatti értékesítésére nem jogosult. A limitár módosítása csak írásban érvényes.



2.3 Szerződő felek az értékesítés határidejét a jelen szerződés aláírásától számított  napban jelölik meg.



Amennyiben ezen időpontig Bizományos nem köt a szerződés tárgyát képező tárgyra adásvételi szerződést, úgy köteles aztMegbízó részére 
kiadni, amellyel egyidejűleg a jelen szerződés érvényét és hatályát veszti. A gépjármű bármikor elvihetőköltségmentesen. Megbízó kijelenti, hogy 
ezen időszak alatt 1 munkanappal azelőtt értesíti Bizományost a gépjármű elviteléről.

___________________________
______________________________________________

_________

3.1 Megbízó köteles a Bizományos javára a megbízási díjat megfizetni, ami a limitár  %-a, mely magában foglalja a Bizományos
valamennyi költségét. Ez csak abban az esetbenjár, ha a gépjármű a limitár felett kerül értékesítésre.



3.2 A bizományi díj csak abban az esetben jár, ha az adásvételi szerződés megköttetett és a vételár megfizetésre került.



3.3 A bizományosi díj a megkötött adásvételi szerződéssel egyidejűleg esedékes, egy összegben.

_________

4. Felek jogai és kötelezettségei

4.1 Megbízó jogosult arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Bizományostól bármikor információt, tájékoztatástkérjen.



4.2 Bizományos köteles a szerződés tárgyát képező gépjármű valamennyi lényeges információt átadni. (sérülések,javítások stb.)



4.3 Megbízó köteles a szerződés tárgyát képező gépjármű a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg Bizományosrészére az adásvétel 
lebonyolításához szükséges iratokkal együtt átadni, aki annak átvételét a jelen szerződés aláírásávalegyidejűleg elismeri.
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4.4 Szerződő felek az átadás-átvételről jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben a gépjármű állapotát, adatait, sérüléseit stb.rögzítik és 
fényképfelvétellel dokumentálják.



4.5 Bizományos köteles az adásvételi szerződés megkötését és a vételár megfizetését követően Megbízót haladéktalanulértesíteni, továbbá vele 
legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül elszámolni a jelen szerződés megkötésével azonos helyen.



4.6 Bizományos tájékoztatja Megbízót, hogy a bizományos értékesítésre átvett jármű, a vállalkozás telephelyén kerül bemutatásraaz érdeklődők 
részére. Megbízó tudomásul veszi, hogy Bizományos jogosult a gépjármű – Megbízó előzetes értesítésétkövetően – másik telephelyre 
átszállítani.

5. A szerződés megszüntetése

6. Egyebek

5.1 Megbízó jogosult Bizományos által létrehozandó adásvételi szerződés megkötése előtt a jelen szerződést azonnali hatállyalindokláshoz nem 
kötött felmondással megszüntetni.



5.2 Bizományos jogosult – de csak az adásvételi szerződés megkötése előtt – 15 (tizenöt) napos rendes felmondással a jelenszerződést 
megszüntetni, és a megszűnéssel egy időben az átvett dolgokat Megbízónak átadni.



5.3 Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben Megbízó a gépjárművet a szerződés aláírását követő 30 napon belülfelmondja, úgy köteles 
Bizományos részére  Ft  mosási és takarítási költséget,  Ft, hirdetési és napi  Ft tárolási díjat fizetni.______________  _____________ __________

6.1 Bizományos az adásvételi szerződést vevőként maga is megkötheti Megbízóval. A bizományosi díjra ebben az esetben is jogosult. 


6.2 Megbízó hozzájárul, hogy a Bizományos a saját logójával ellátott rendszámkeretet a Megbízó gépjárművén kicserélje.



6.3 Bizományos Megbízónak felelősséggel tartozik mindazoknak a kötelezettségeknek a teljesítéséért, amelyek a vele szerződőfelet a szerződés 
folytán terhelik.



6.4 Megbízó felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amely a tájékoztatási kötelezettsége megszegésével okozott Bizományosrészére.



6.5 Megbízó kötelezi magát arra, hogy nem köt szerződést jelen jogviszony megszűnését követő 180 (száznyolcvan) napon belül olyan 
személlyel vagy gazdasági társasággal, akivel kapcsolatba Bizományos tevékenysége folytán került.Jelen kötelezettsége megszegése esetén 
köteles a bizományosi díjnak megfelelő összeget kötbérként megfizetni Bizományosrészére.



6.6 Megbízó kijelenti, hogy a gépjárművet sehol nem hirdeti, illetve a futó hirdetéseket jelen szerződés aláírását követő 1 (egy) munkanapon belül 
leveteti. E kötelezettsége megszegése esetén kötelesazonnal  Ft kötbért megfizetni.



6.7 A jelen szerződést a felek csak írásban és közös megegyezéssel módosíthatják. A megszüntető egyoldalú nyilatkozatoknak isérvényességi 
feltétele az írásba foglalás.



6.8 Jelen bizományi szerződés az adásvételi szerződés teljesítésével és az ezt követő elszámolással szűnik meg.



6.9 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadóak.

_____________

Eladó Vevő

Név:


Cím:


Szemig.:

Név:


Cím:


Szemig.:

Tanú 1 Tanú 2

Előttünk mint tanúk előtt:


