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

Gyártmány:

Típus:

Alvázszám:

Km számláló állása:

Motorszám:

Törzskönyv szám:

Rögzítés időpontja:
Forgalmi eng. szám:

Eladó

Vevő
Családi és utónév:
Cég név
Születési hely, idő:
Székhely:
Anyja születési neve:
Cégjegyzékszám:
Állampolgársága:
Személyazonosságát
igazoló okmány száma:
Lakcím:
Képviselő neve:
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1.

Eladó vállalja, hogy a 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást – a változástól számított 5
munkanapon belül – a közlekedési igazgatási hatóságnál (okmányiroda) a tulajdonjog változásról készült teljes bizonyító erejű magánokirat (adásvételi
szerződés) megküldésével vagy benyújtásával bejelenti. Eladó tudomásul veszi, hogy amennyiben fenti kötelezettségét nem teljesíti, a járművel kapcsolatos
minden kötelezettség mindaddig az eladót terheli, amíg az új tulajdonos az átírási kötelezettségének nem tesz eleget.

2.

Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az 1999. évi LXXXIV. törvény 33.§ (1) bekezdése alapján a tulajdonjog változástól számított 15 napon belül a tulajdonjog
változás tényét bejelenti a bejegyzésre jogosult hatóságnál (okmányiroda). Vevő tudomásul veszi, hogy a 35/2000. (XI.30.) BM rendelet 76/A. § (6) bekezdése
szerint amennyiben fenti bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, és azt a bejelentésre történő felhívás kézhezvételét követő három munkanapon belül nem
pótolja, vagy az utólagos bejelentés során hitelt érdemlően nem igazolja, hogy a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentési kötelezettségének
önhibáján kívüli okból nem tudott eleget tenni, a közlekedési igazgatási hatóság a járművet hivatalból, határozattal kivonja a forgalomból, és azt a
nyilvántartásba bejegyzi.

3.

Vevő tudomásul veszi, hogy utóbbi rendelet 88/A. § (1) bekezdése értelmében ha a jármű jogszerű megszerzője a bejelentési kötelezettségét annak
keletkezésétől számított 15 napon túl, késedelmesen teljesíti, a közlekedési igazgatósági hatóság a tulajdonjogot bejegyzi a nyilvántartásba, a forgalmi
engedély, valamint a törzskönyv kiadására intézkedik, egyben a szabályszegés tényéről értesíti a szabálysértési hatóságot (illetékes rendőrkapitányság).

4.

Eladó a vevőt a gépjármű műszaki állapotáról, esetleges sérüléseiről részletesen tájékoztatta, a vevő ezeket tudomásul vette. Az eladó kijelenti, hogy a gépkocsi
per-, és tehermentes, valamint annak tulajdonjogával szabadon rendelkezik továbbá nyilatkozik arról, hogy a járműre vonatkozóan bizalmi vagyonkezelés nem
áll fenn. Az esetlegesen múltban fennálló hiteltartozás kiegyenlítése megtörtént, a banki elidegenítési tilalom törlését okmányirodailag is rendezte vagy rendezi
24 órán belül. Amennyiben jelen feltétel nem felel meg a valóságnak az eladó köteles 48 órán belül a teljes vételárat visszafizetni a vevőnek, a vevő egyéb
költségeinek megtérítése mellett.

5.

Felek tudomásul veszik, miszerint a 304/2009. (XII.22.) Kormányrendelet 2. §. (2) bekezdése kimondja, hogy az eladás bejelentésének ténye a teljes bizonyító
erejű magánokirat benyújtása esetén sem jegyezhető be, ha a bejelentés tárgyát képező járművön érvényes forgalmi korlátozás szerepel a nyilvántartásban.
Ebben az esetben a bejegyzés teljesítését az eljáró hatóság elutasítja.
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