TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSI SZERZŐDÉS
adásvételi szerződés (visszterhes)

ajándékozási szerződés (ingyenes)

A JOGÜGYLET TÁRGYÁT KÉPEZŐ JÁRMŰ ADATAI
Forgalmi rendszám:

Gyártmány, típus:

Motorszám:

Alvázszám:

Forgalmi engedély szám:

Törzskönyvszám:

TERMÉSZETES SZEMÉLY
ELADÓ

VEVŐ
családi és utónév
születési hely, idő
anyja családi és utóneve
személyazonosításra
alkalmas okmány száma
lakcím: irányítószám,
település név, utca,
házszám

JOGI SZEMÉLY / JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET
ELADÓ
VEVŐ
elnevezés
székhely / telephely:
irányítószám, település
név, utca, házszám
cégjegyzékszám /
nyilvántartási szám
képviselőjének családi és
utóneve

A járműkölcsönösen kialkudott vételára: ……………………… Ft, azaz ……………………………………………………………. forint.
A fizetés módja, ideje:………………………………………………………………………
1. Az eladó a vevőt a gépkocsi műszaki állapotáról, esetleges sérüléseiről részletesen tájékoztatta, aki ezt tudomásul vette.
2. Az eladó kijelenti, hogy a jármű per-, teher-, és igénymentes, valamint annak tulajdonjogával szabadon rendelkezik.
3. Mindkét fél teljesíti jogszabályban előírt bejelentési kötelezettségét a közlekedési-igazgatási hatóságnál: a vevő a tulajdonjog
változás hatályba lépését követő 15 napon, az eladó a változástól számított 8 napon belül.
4. A felek nyilatkoznak, hogy ismerik a szerződés 3. pontjában rögzített kötelezettségükhöz fűződő joghatásokat, valamint ezen
kötelezettségük elmaradásának illetve késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit.
5. A felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés kötelező tartalmi elemeit a 304/2009 (XII.22.) Korm.rend. (továbbiakban: R.) 3. §
tartalmazza. Tudomásul veszik továbbá, hogy az R. 5. § alapján a nem megfelelő tartalmú magánokirat alkalmatlan a közlekedésigazgatási eljárásban történő felhasználásra.
6. A megjelölt jármű birtokba, használatba adásakor a kilométerszámláló állása: ……..………….. .km, ideje: …………....................
7. Felek tudomásul veszik, hogy a Kknyt. alapján a járműnyilvántartás – a tulajdonszerző bejelentéséig – tartalmazza a régi tulajdonos
által teljesített bejelentés (jelen okirat) alapján a tulajdonszerzőre vonatkozó, a Kknyt. 9. § (1) bekezdésében meghatározott
adatokat.
8. Egyéb feltételek:
A forgalmi engedély és törzskönyv átadása-átvétele:
A tulajdonjog változás hatályba lépésének időpontja:
A jármű vevő birtokába kerülésének időpontja:
Az adásvételi szerződés kelte:
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vevő aláírása

TANÚ 1.

TANÚ 2.
olvasható név
lakcím: irányítószám,
település név, utca, házszám

.

személyazonosításra alkalmas
okmány száma
aláírás

Kérjük a szerződést 4 példányban elkészíteni! Felhívjuk figyelmüket, hogy minden példányt külön-külön eredetiben kell aláírni, 1-2
példány a vevőé, 3-4 példány az eladóé!

