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anAsvrrElr szERz6nas
Amely l6trejritt egyr6szr6l a: D6l-Kom Nonprofit Kft.

szekhelye: 7632 Pdcs, Sikl6si tt 52.
c6gegy zdkszhma 02-09 -064 5 56
ad6szAma: 1 I 5 4 1 587 -2-02
k6pviseli: Bi16 Peter tigyvezet6
mint Elad6 (a tov6bbiakban: Elad6)

m6sreszr6l a: BIOKOM Nonprofit Kft.
sz6khelye: 7632 Px,s, Sikt6si [t 52.
cegjegy zdkszbmu 02-09 -O 62862
ad6szdma: | 101 4959-2-02
k6pviseli: Dr. Kiss Tibor i.igyvezet6 igazgato
mint Vev6 (a tovabbiakban: Vev6)

kozott az alulirt helyen es napon az al bbi felt6telek mellett:

l.l Elado eladja, Vev6 megveszi az Elado kizir6lagos tulajdon6t kdpezS, az ali$bi
adatokkal rendelkez6 haszn6lt g6pjarmrivet. Az Elado kijelenti, hogy a j6rmii per-6s
tehermentes, valamint annak tulajdonjog6val szabadon rendelkezik.

Rendszam LPZ.56I
Gydrtmdny RENAULT

Tipus 33B KERAX
A lvaz.szam vF633BVB000l010l0
Motorszam 83M0678936

Forgalmi engeddly szama GQ50346
Tdrzskdnw sorszama 394193L
Kilomdlerora-allds 221.501

A j6rmii tulajdonjoga viltozisinak alapj6ul szolg6l6jogtigylet jellege: visszterhes.
Az l-) pontban irt j6rmii v6tel6ra: 7,800.000,- Ft + Afa, azaz h6tmilli6-nyolcsz6zezer Forint +
Afa, mely dsszeget a Vevri 6tutal6ssal, az Elad6 6ltal a ki6llitott sz6mla alapjin, 30 banki
napon beliil egyenliti ki.

2./ Elad6 az l./ pontban megielolt jd,rmiivet 2018. 6v februrir h6 01. napon 8.00 6rakor a
Vev6 birtokeba, haszn6lat6ba adja.

3.1 Elad6 a gepjarmiivel egytitt koteles iitadni a g6pjrirmti forgalmi enged6lyet,
torzskonyvet, hasznilati ritmutat6j6t, a KRESZ szerint kotelez6 tartozekokat.

A jirmiihoz tartozo okm6nyok Elad6 reszer5l torten6 6tad6s6nak 6s Vev6 resz6r6l
tdrt6n6 6tv6tel6nek dtituma: 2018. 6v februrir h6 01. nap

4.1 Vev6 tulajdonszerzeset megalapozo jogiigylet hatdlyba l6p6s6nek id6pontja: 201E. iv
februdr hdnap 01. nap.

5.1 Vevo kdtelezetts6get vrillal arra, hogy a tulajdonosv6ltoziist - annak a
jirmiinyilv6ntartrisban tort6n6 6tvezetese celjib6l - 15 napon beliil bejelenti 6s a



veltozes bejegyzds6re irinyulo kerelmet jelen okirat egy eredeti p6ld6nyinak
csatol6s6val, benyujtja az illetekes kozleked6si igazgatisi hat6s6ghoz. A Vev6 a

birtokbav6tel napjit6l kezd<id6en koteles az l. pontban meghat6rozoft j6rmfivel
kapcsolatos valamennyi teher viselesere.

6.1 Elad6 kotelezettseget villal arra, hogy a jirmri tulajdonjog6ban bekdvetkezett viiltozast

- a szerztides hat6lyba l6p6s6t koveto 5 munkanapon beltil - bejelenti az illet6kes
kozleked6si igazgatbsi hat6sdgn6l (okmrinyiroda) jelen mag6nokirat egy eredeti
peld6nyinak a benyujt6sival vagy megktild6s6vel.

7./ Jelen okirat a kdzleked6si igazgatisi hat6s6gi elj6r6sban torten5 felhaszn6l6s c6lj6b6l, a

kozuti kozleked6si nyilvintart6sr6l sz6lo 1999. 6vi L)oo(V torv6nyben el6irt
bejelent6si kotelezetts6g teljesitdse erdek6ben, a kozuti kozleked6si nyilv6ntartisba
bejegyzett jrirmii tulajdonjoginak, illetve tizembentart6 szem6ly6nek v6ltoz6srit igazolo
teljes bizonyit6 erejii mag6nokiratnak a kozleked6si igazgat si eljiir6sban tort6no
felhasznilhat6sig6hoz sziikseges kotelez6 tartalmi elemekr<il szol6 30412009. (XII. 22.)
Korm. rendeletben meghat6rozottak szerint keriilt elk6szit6sre.

8.1 Felek kijelentilq hogy ismerik a bejelentes nyilvdntart6sba tort6n6 bejegyzeshez fliz6d6
joghatisokat, valamint a bejelentes elmarad6siinak, illetve bejelentesi kotelezetts6g
k6sedelmes teljesites6nek jogkdvetkezm6nyeit, tov6bb6 tisa6ban vannak azzal, l6gy n

teljes bizonyito erejri mag6nokirat tartalmi kdvetelm6nyeinek meg nem felel6
mag6nokirat a kozleked6si igazgatisi eljirisban alkalmatlan a v6ltoais nyilv6ntartisba
torten6 bejegyeztelesere.

9.1 Vev6 kijelenti, hogy a szerz6d6s t6rgy6t kepez6 j6rmiivet, annak miiszaki illapot6t
ismeri, es a g6pj6rmiivet jelenlegi 6llapotiban a szerz<id6s teljesit6sek6nt elfogadja. Az
Elad6 a g6pjirmii esetleges hibii6rt szavatoss6got nem v6llal.

l0.l A felek kijelentik, hogy a v6telar teljes kifizet6s6vel a tulajdonjog a Vev6re 6tsz6ll.

l1.l Felek kijeleni( hogy a szerz6d6s tirgyet k6pez6 j6rmii tulajdonjoga nem tartozik a

bizalmi vagyonkezeles alapj6n fenn6ll6 kezelt vagyonba.

Felek a jelen szerz6dest - annak 6ttanulm6nyozis6t es 6rtelmezeset kovet6en, mint
akaratukkal mindenben megegyezot j|vAhagyolag aliirt k.

P6cs, 2018. febru{r 1.
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Elad6
D6l-Kom Nonprofit Kft.

Vev6
BIOKOM Nonprofit Kft.
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