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A jarmff tulajdonjoga v6ltoziis6nak alapj6ur szolgil6-jogilgyret jelrege: visszterhes.
Az L) pontban irt jarmii v6tel6,ra: 6.50b.000,- ri+ {ra- La. 

- 
natitttio_dtszazezer Forint +Afa, mely dsszeget a Vev6 6tutal6ssar, az Elad6 riltai a ki6lritott .r6.iu ;;;ia,r id'uurti

napon beliil egyenliti ki.

2l z-\a!t az 1./ pontban megiel6lt j6rmrivet 2018. dv febru6r h6 01. napon 8.00 6rakor aVev6 biftokaba, haszn6latriba adja.

3 / Elad6 a g6pjrirmiivel egyiitr k.teles iltadni a glpjfumtt forgarmi engeddrydt,
torzskonyv6t, hasznirati ftmutat6j6t, a KRESZ szerint itiiilezti tartozzkokat.

A j6rmiihdz tartozo okm6nyok EIad6 rdszdrSl t6rtdn6 6tad6s6nak 6s Vev6 r6sz6r6l
tort6n6 6tvetelenek d6tuma: 20lg 6v febru6r h6 01. nap

4./ vevci tulajdonszerz6sdt megalapoz6 jogiigylet hatri,lyba l6p6s6nek id6pontja: 20r8. iv
februdr hinap 01. nap.

5./ Y*6- kotelezettsdget v6llar ana, hogy a tulajdonosv6ltoziist - annak aj6rmrinvilvrintart6sban tdrt6n6 6tvezet6se ieryator - i5 nupon beltil bejelenii is a

ADASVETELI SZERZONNS

Amely letrejott egyrdszr6l a: D6l-Kom Nonprofit Kft.
sz6khelye: 7632Pbcs, Sikl6si [t 52
cdgSegy zdkszima: O2-09 -064 5 5 6
ad6sziima: 1 I 541 587 -2-02
k6pviseli: Bir6 Pdter iigyvezet6
mint Elad6 (a tovdbbiakban: Elad6)

m6sreszr6l a. BIOKOM Nonprofit Kft
szekhelye: 76i2p6cs, Sikl6si rlt 52.
cegjegy z6kszhma: OZ -O9 -0 628 62
ad6szilma: 1 I 0 1 49 59 -2-02
k6pviseli: Dr. Kiss Tibor iigyvezet<i igazgat6
mint Vev6 (a tovebbiakban: Vev6)

kdzott az alulirt helyen 6s napon az al6bbi feltdtelek mellett:

l -l Elad6 eladi4 Vev<i megveszi az Elad6 kiz6r6lagos tulajdonrit k6pez6, az alihbi
adatokkal rendelkez<i haszn6lt g6pj6rmiivet. Az El;d6 kijerenti, r,ogy a 1,i.mii ;e.-e,tehermentes, valamint annak tulajdonjog6val szabadon rendelkezik.

Rendsmm MEG_656
Gyortmany RENAULT

Tipus 29NIA6 Premium Lander
Alvttzsmm \T'629AHA000002107
Motorszam 28oEC0610495400

Forgalmi engedi ly szdma JQ34966
T1,nskonyv sorszima 419327L
Kilometeroro4lkis 225 195



vtiltoz6s bejegyzesdre ir6nyul6 kerelmdt jelen okirat egy eredeti p6ldrlnyrinak
csatol6srlval, benyrijtja az illetekes k6zleked6si igazgathsi hat6s6ghoz. A Vevo a
birtokbav6tel napjrit6l kezd6d6en koteles az 1. pontban meghaterozott j6rmfivet
kapcsolatos valamennyi teher visel6sdre.

6.1 Elad6 k6telezetts6get v6llal arra, hogy a jarmri tulajdonjog6ban bek6vetkezett veltozest
- a szerz<id6s hatrilyba l6p6s6t kdvetti 5 munkanapon beliil - bejelenti az illet6kes
kozleked6si igazgatisi hat6sign6l (okmrinyiroda) jeten magdLnokirat egy eredeti
pdld6nyrinak a benyujtisival vagy megkiildes6vel.

7.1 Jelen okirat a kdzlekedesi igazgat6si hat6s6gi elj6r6sban torten<i felhasznril6s celjib6l, a
koztti kozleked6si nyilvrintartisrol sz6l6 1999. 6vi Lxrcflv torv6nyben el6irt
bejelent6si kotelezettsdg teljesit6se erdekeben, a kozuti kozlekeddsi nyilvilntart6sba
bejegyzett jrlrmff tulajdonjoginak, illetve iizembentart6 szem6ly6nek vriltoz6s6t igazol6
teljes bizonyit6 erejii magdnokiratnak a kozlekedesi igazgatisi elj6rrlsban tort6n6
felhasznrilhatostigiihoz sztiks6ges kdtelez6 tartalmi elemek i5l szol6 30412009 (xll. 22.)
Korm. rendeletben meghat6rozottak szerint keriilt elkdszitesre.

8./ Felek kijelentik, hogy ismerik a bejelentes nyilv6ntartisba torten6 bejegyz6 shez fiz6d6
joghatrisokat, valamint a bejelentes elmarad6silnak, illetve bejelent6si kotelezetts6g
kesedelmes teljesit6senek jogk6vetkezmenyeit, tovebb6 tisa6ban vannak e?zal, hogy a
teljes bizonyit6 erejfi mag6nokirat tartalmi kOvetelm6nyeinek meg nem felel6
mag6nokirat a kozleked6si igazgat|si elj6r6sban alkalmatlan a v6ltoz6s iyilv6ntart6sba
torten6 bejegyeaet6s6re.

9.1 vev6. kijelenti, hogy a szerz6d6.s 
11gy6t k6pez6 j6rmiivet, annak m0szaki 6llapotat

ismeri, 6s a g6pj6rmrivet jelenlegi 6llapotiban a szerz<idds teljesit6sekent elfogad)a. Az
Elado a gepjrirmii esetleges hib6iert szavatoss6got nem v6llal.

10.1 A felek kijelentik, hogy a vdteler teljes kifizetds6vel a tulajdonjog a vev<ire 6tsz6ll.

l1.l Felek kijeleni( hogy a,szerz6d6s tiltgyiLt k6pez(5 j6rm6 tulajdonjoga nem tartozik a
bizalmivagyonkezel6salapjinfenn6ll6kezelt-vagyonba. -

Felek a jelen szerz5d6st - annak iitanurminyoz|,s6t 6s 6rtelmez6s6t kovet<ien, mint
akaratukkal mindenben megegy ez6t jov Ahagy 6lag al irtiy'^.

P6cs, 2018. februir l.
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