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ADASVETELI SZEF(ZoOOS

Amely l6trejott egyreszr6l a: D6l-Kom Nonprofit Kft.

kdzbfi M alulirt helyen 6s napon az alabbi felt6telek mellett:

l '/ Elad6 eladja, vev6 megve.szi az Erad6 kiziLr6lagos tulajdon6t kepez6, az ari$bi
adatokkal rendelkez6 haszn6lt gepj6rmiivet. Az Er;d(, kijerenti, r,"gv 

" iir^ p.r-e.
tehermentes, valamint annak tulajdonjog6val szabadon rendelkezik. --

A jtirmii tulajdonjoga v6ttozis6nak, aJapj6ul szolgdr6 jogr.igyret jelrege: visszterhes.Az t.) pontban irt jrirmri vdte'{,ra: e.oob.o,,,- F; ii;-';y harmi,i6 Forint + Afa, merydsszeget a vev6 ritutar6ssal, az Elad6 6rtal a kirillitott sza,rnra alapj6nq lo t"*i n"pi u.ruregyenliti ki.

2 / E-lad9 az l./ pontban megjel6lt jrirmiivet 2o1B 6v februar h6 0r. napon 8.00 6rakor aVev6 birtokdba, hasznrilat6ba adja.

3 '/ Elad6 a g.pjri'mffver egy.itt k.teles ,tadni a gdpjriLrmii forgarmi engedely6t,torzskonyv6t, haszniilati [tmutatoj6t, a KRESZ szerint kotelez6 tartozekokat.

A jirm{th1z tartoz6 okmanyok Elad6 r6sz6rcil t6rt6n6 6tad6senak 6s vev6 r6szer<ilt6rtdn6 6tvetel€nek d6tuma. 201g.6v febru6r h6 01. nap
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4./ Vev6 tulajdonszerzdsdt megalapoz6 jogrigylet hat6lyba l6pis6nek id6pontja: 2018. iv
februdr hdnap 01. nap.

5./ Vev6 kotelezettseget
j 6rmrinyilv6ntart6sban

villa) ana, hogy a tulajdonosv6ltoziist _ annak a
t6rt6n6 6tvezet6se c6lj6b6l - 15 napon betttl beielenti es a



vAltoz6s bejegyz6s6re irrinyulo kerelm6t jelen okirat egy eredeti p6ld6nyrinak
csatol6s6val, benytjtja az illetekes kozlekedesi igazgatrisi hat6s6ghoz. A Vev5 a
birtokbav6tel napj6t6l kezd6d6en kdteles az 1. pontban meghat6rozott j6rmiivel
kapcsolatos valamennyi teher viselesere.

6.1 Elad6 kotelezettsdget v6llal arra, hogy a jirmii tulajdonjog6ban bekdvetkezett v6ltozrist

- a szerz6d6s hatrilyba l6pes6t kdvet<i 5 munkanapon beltil - bejelenti az illetdkes
k6zlekedesi igazgatbsi hat6sign6l (okm6nyiroda) jelen maginokirat egy eredeti
p6ld6nyrinak a benyijtiisiival vagy megktildes6vel.

7.1 Jelen okirat a kdzlekeddsi igazgatisi hat6s6gi elj6r6sban tort6n6 felhasznriLis celj6b6l, a
kOzuti kozleked6si nyilv6ntart6sr6l sz6l6 1999. 6vi LXXXIV tcirv6nyben el5irt
bejelent6si kotelezetts6g teljesit6se erdekeben, a kdzuti kdzlekedesi nyilv6ntartisba
bejegyzett j6rmii tulajdonjogrinak, illetve ozembentart6 szem6lyenek viltoz6s6t igazol6
teljes bizonyit6 erejii mag6nokiratnak a kdzleked6si igazgatbsi eljrinisban tort6n6
felhaszn6lhat6s6g6hoz sziikseges kotelez6 tartalmi elemeki\l sz6l6 30412009. (){Jl. 22.)
Korm. rendeletben meghat6rozottak szerint keriilt elkdszitesre.

8.1 Felek kijelentik, hogy ismerik a bejelentes nyilv6ntart6sba t6rten6 bejegyzeshez fiiz5d<i
joghat6sokat, valamint a bejelentes elmarad6siinak, illetve bejelent6si kotelezetts6g
k6sedelmes teljesitesenek jogkovetkezm6nyeit, tovribbri tiszt6ban vannak a?7a1, hogy a
teljes bizonyito erejrl mag6nokirat tartalmi kovetelm6nyeinek meg nem felel<i
mag6nokirat a k6zleked6si igazgatdsi elj6r6sban alkalmatlan a viitozAs nyilv6ntart6sba
tOrt6n6 bejegyeztetes6re.

9.1 Vev6 kijelenti, hogy a szerzodes tergy6t kepez6 jirmffvet, annak mriszaki 6llapot6t
ismeri, 6s a g6pjArmrivet jelenlegi illapotiban a szerz6des teljesitesekent elfogadja. Az
Elad6 a g6pj6rmii esetleges hib6i6rt szavatoss6got nem villal.

lO.l A felek kijelentik, hogy a vdtelar teljes kifizetes6vel a tulajdonjog a Vev6re iitsziill.

l1.l Felek kijelenik, hogy a szerz6dds tirgyilt k6pezd j6rmii tulajdonjoga nem tartozik a
bizalmi vagyonkezeles alapjin fenn6ll6 kezelt vagyonba.

Felek a jelen szerz6d6st - annak 6ttanulm6nyoz6s6t 6s 6rtelmezis6t k6vet6er1
akaratukkal mindenben megegy ezot j6v 6hagy6lag al6irti*..

P6cs, 2018. februdr 1.
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