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ADASVETELI SZERZ6ONS

Amely letrejott egyreszr6l a: D6l-Kom Nonprofit Kft.
szekhelye: 7632 PEcs, Sikl6si it 52.

cngSegy z6kszhma'. 02'09 -0645 5 6

ad6sz6ma: 11541587 -2-O2

k6pviseli: Bir6 P6ter iigYvezet6
mint Elad6 (a tovribbiakban: Elad6)

m6sr6szrol a: BIOKOM NonProfit KfL
szekhelYe: 7 632 Pdcs, Sikl6si [t 52.

cigSegY zdkszilma 02-09 -062862
ad6szima: | 1014959 -2-02
kepviseli: Dr. Kiss Tibor ii gyvezeto igazgat6

mint Vev6 (a tovebbiakban: Vevti)

k6zott az alulirt helyen 6s napon az alibbi felt6telek mellett:

l.l Elad6 eladja, vev6 megveszi az Elado kiz6r6lagos tulajdonat k6pezi, az alihbi
adatokkal iendelkez6 haszn6lt g6pj6rmtivet. Az Elad6 kijelenti, hogy a jr1rmti per-es

tehermentes, valamint annak tulajdonjog6val szabadon rendelkezik'

Rendszam LZZ.573
Gyartmany MAN

Tipus TGM 18.240 4x2 BB

Alvdzszam WMAN08ZZ76Y170228
Molorszdm DO836LFL4O

Forgalmi engedi lY szama CrQ50636

Torzskarym sorszdma 40t464L
Klomdterdra4lkis 233.177

A jarmii tulajdonj oga viltozdsfunk alapj6ul szolg6l6 jogrigylet jellegel.vislztgrhes' 
, ^

Ar;j;";,b;rirtllrmiivetehra: o.oob.ooo,-ri+ Ata, azaz hatmrlli6 Forint + Afa, mely

6*;;; a vev6 itutal6ss al, az Elad,6 riltal a kirillitott sz6mla alapj6n, 30 banki napon beliil

egyenliti ki.

2.1 Elad6 az 1./ pontban megielolt j6rmiivet 2018 6v febru6r h6 0l napon 8'00 6rakor a

Vev6 birtokeba, haszn6latiba adja.

3.1 Elad6 a gepjrirmtivel egyiitt koteles 6tadni a g6pj6rmii forgalmi enged6ly6t'

t6rzsk6nyvEt,'hasznilati utmutat6jAt, a KRESZ szerint kotelez6 tartoz6kokat.

A jarmiihtiz tartoz6 okmanyok Elad6 resz6r5l t6rten6 6tad6s6nak 6s vev6 r6sz6r6l

torten6 6tv6telenek d6tuma: 2018. 6v febru6r h6 0l nap

4.1 vev6 tulajdonszerz6s6t megalapozo jogiigylet hat6lyba lepes6nek id6pontja: 2018' iv

februdr hdnaP 01. naP.

5./ Vev6 k6telezetts6get villal arra' hogy a tulajdonosv6ltoz6st --. .annak a

jarmiinyilv6ntartasban tort6n6 6tvezet6se c6lj6b6l - 15 napon bellil bejelenti es a

w,



v6ltoz6s bejegyz6sere irrinyul6 k6relmdt jelen okirat egy eredeti peldriny6nak
csatol6sival, benyujtja az illet6kes kozleked6si igazgatisi hat6sighoz. A Vev6 a

birtokbavetel napj6tol kezd6d6en koteles az 1. pontban meghatirozott jrirmr.ivel

kapcsolatos valamennyi teher viselesere.

6./ Elad6 kotelezetts6get vrillal arra, hogy a jirmfi tulajdonjog6ban bekovetkezett v6ltoz6st

- a szerz<id6s hatrilyba lep6s6t k6vet6 5 munkanapon beltl - bejelenti az illet6kes
k6zlekedesi igazgathsi hat6s6gn6l (okm6nyiroda) jelen mag6nokirat egy eredeti
peld6ny6nak a benyirjt6s6val vagy megkiildesevel.

7.1 Jelen okirat a kozleked6si igazgatilsi hat6sigi elj6r6sban torten6 felhasznil6s c6lj6b6l, a

k6zuti kozleked6si nyilv6ntart6sr6l sz6l6 1999. dvi LXXXV torv6nyben el<iirt
bejelent6si kotelezetts6g teljesitese 6rdek6ben, a kozriti kdzlekedesi nyilvrintart6sba

bejegyzett jarmii tulajdonjogrinak, illetve tizembentarto szem6lyenek v6ltoz6s6t igazol6
teljes bizonyit6 erejii mag6nokiratnak a k6zleked6si igazgatAsi eljdrisban torten<i

felhaszndlhatostigrihoz sziiks6ges kotelez6 tartalmi elemekol sz6lo 30412009. (Xll. 22.)
Korm. rendeletben meghat6rozottak szerint kertilt elk6szitesre.

8.1 Felek kijelentik, hogy ismerik a bejelentes nyilv6ntart6sba torten6 bejegyz6shez ftz6d5
joghatdsokat, valamint a bejelentes elmarad6s6nak, illewe bejelent6si kotelezetts6g

k6sedelmes teljesit6s6nek jogkovetkezmenyeit, tov6bbi tiszt6ban vannak azzal, hogy a

teljes bizonyit6 erejfi mag6nokirat tartalmi kdvetelmenyeinek meg nem felel6
mag6nokirat a ktideked6si igazgatdsi eljiinisban alkalmatlan a v6ltoz6s nyilvintartrisba
t6rt6n5 bejegyeztet6s6re.

g.t vev6 kijelenti, hogy a szerz6d6s t6rgy6t k6pez6 jarmiivet, annak mriszaki 6llapot6t

ismeri, 6s a gepj6rmiivet jelenlegi rlllapotiban a szerz5d6s teljesit6sek6nt elfogadla. Az
Elado a g6pjarm0 esetleges hib6i6rt szavatossagot nem v6llal.

l).l A felek kijelentik, hogy a v6tel6r teljes kifizet6s6vel a tulajdonjog a Vev6re 6tsz6ll.

ll.t Felek kijelenik, hogy a szerzodds targy^t kdpezb jitrmi tulajdonjoga nem tartozik a

bizalmi vagyonkezel6s alapj6n fenn6ll6 kezelt vagyonba-

Felek a jelen szerz<idest - annak ittanulminyozis6t
akaratukkal mindenben megegyezSt j6v6hagy6lag al6irtak.

P6cs, 2018. februir 1.

o6l-Kom l{o/Jrofit Kft'
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