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ADASvETELT szERz6nns
Amely l6trejott egyr6szr6l a: D6l-Kom Nonprofit Kft.

sz6khelye: 7632 Pdcs, Sikl6si ut 52.
cegSegy zekszhma. 02-09 -0645 5 6
ad6szrima: | 1 5 4 I 587 -2-02
k6pviseli: Biro Pdter iigyvezet6
mint EIad6 (a tovribbiakban: Elad6)

m6sreszr6l a: BIOKOM Nonprofit Kft.
szekhelye: 7632 P6,cs, Sikl6si ft 52.
cbgtregy zdksz|ma: O2-09 -0 628 62
ad6sz6ma: 1 101 49 59-2-Oz
mint Vev6 (a tov6bbiakban: Vev6)

kozOu az alulirt helyen es napon az alil},bi felt6telek mellett:

1./ Elad6 eladja" vev6 megveszi az Elad6 kizar6lagos tulajdon6t k6pez6, az alabbi
adatokkal rendelkez6 haszn6lt g6pjrirmiivet. Az Elad6 kijelenti, hogy a j6rmri per-6s
tehermentes, valamint annak tulajdonjogiival szabadon rendelkezik.

Rendszdm JDH-848
Gyartmany SUZTJKI

Tipus Ignis 1.5 GS
Alvtizszdm TSMMHY6I SOOI60845
Molorszam M15A1047368

Forgalmi engeddly szama 1R65274
TarzskOnln sorszama r 6l644R
Kilomdter6ra4llas 106.758

A jirmii tulajdonjoga vdltozis6nak alapj6ul szo19616 jogtigylet jellege: visszterhes.
Az 1.) pontban irt jarmii v6tel6ra: brutt6 970.000,- Ft, azi kilincsiazhetvenezer Forint, mely
osszeget a vev6 ritutal6ssal, az Elad6 riltal a ki6llitott szimla alapjiin, 15 banki napon beliil
egyenliti ki,

2.1 Elad6 az l./ pontban megielolt jirmiivet 2018. 6v jflius ho 16. napon 8.00 6rakor a
Vev6 birtokdba, hasznilat6ba adja.

3.1 Elad6 a gdpjarmrivel egyiitt koteles etadni a g6pj6rmii forgalmi enged6lyet,
tdrzsk6nyv6t, haszniilati utmutat6jtlt, a KRESZ szerint kriielezb tartoz6kokat.

A jrirmiihoz tartoz6 okm6nyok Elado rdsz6r6l tcirten<i 6tad6s6nak 6s Vev6 r6sz6r6l
tort6n6 6tv6tel6nek ddtuma: 2018. evjulius h6 16. nap

vev6 tulajdonszerzdsdt megalapoz6 jogiigylet hatrilyba l6p6senek id6pontja: 2018. d'
jtilius h6nap 16. nap.

vev6 kotelezetts6get v6llal arra, hogy a tulajdonosvriltoziist - annak a
jrirmiinyilv6ntart6sban tort6n6 6tvezet6se c6lj6b6l - 15 napon beltil bejelenti 6s a

4./

5./
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viltoz6s bejegyzds6re ir6nyul6 kerelm6t jelen okirat egy eredeti p6ldinyrinak
csatoleseval, benytjtja az illetdkes kozlekeddsi igazgatrisi hatosdghoz. A Vev6 a
birtokbav6tel napj6t6l kezd6d6en koteles az l. pontban meghatarozott jirmrivel
kapcsolatos valamennyi teher visel6s6re.

6./ Elad6 kotelezetts6get vrillal arra, hogy a j ermii tulajdonjog6ban bekovetkezett v6ltozest

- a szerz6des hat6lyba ldpds6t kovet6 5 munkanapon beliil - bejelenti az illet6kes
kdzleked6si igazgat6si hat6s6gn6l (okmtinyiroda) jelen magdnokirat egy eredeti
p6ld6ny6nak a benytjtrisdval vagy megktild6sevel.

7.1 Jelen okirat a kdzlekedesi igazgatdsi hat6sigi eljir6sban torteno felhasznalis c6lj6b6l, a

kdzuti kozleked6si nyilv6ntartisrol szolo 1999. 6vi LXXXV tdrvenyben el6irt
bejelent6si kotelezetts6g teljesitdse drdek6ben, a kozriti kozlekeddsi nyilvilntart6sba
bejegyzett jrirm0 tulajdonjog6nak, illetve tizembentarto szemely6nek vdltoziisit igazo16
teljes bizonyito erejii magilnokiratnak a kozleked6si igazgatdsi eljrir6sban tort6n6
felhasznrilhat6stlgiihoz sztiks6ges kotelez6 tartalmi elemekri)l sz6lo 30412009. (XII.22.)
Korm. rendeletben meghatirozottak szerint kerult elk6szitesre.

8.1 Felek kijelentik, hogy ismerik a bejelent6s nyilvintart6sba torten6 bejegyzeshez fiizod6
joghatrisokat, valamint a bejelent6s elmaradis6nak, illetve bejelentesi kotelezettsdg
k6sedelmes teljesit6s6nek jogkovetkezm6nyeit, tovebbA tiszt6ban vannak azzal, hogy a
teljes bizonyit6 erejii mag.inokirat tartalmi kovetelmenyeinek meg nem felelo
magAnokirat a kdzlekeddsi igazgatisi eljirisban alkalmatlan a villtozis nyilv6ntart6sba
tdrt6n6 bejegyeaetdsere.

9.1 Vev6 kijelenti, hogy a szerz6d6s t6rgyit kdpez6 j6rmiivet, annak m[iszaki rillapotrit
ismeri, 6s a gepj6rmrivet jelentegi 6llapotiban a szerzSdes teljesitesek6nt elfogadja. Az
Etad6 a g6pj6rmfi esetleges hibai6rt szavatossiigot nem v6llal.

10./ A lelek kijelentik, hogy a v6tel6r teljes kifizetesdvel a tulajdonjog a Vev6re 6tsz6ll.

11.l Felek kijelenik, hogy a szerz6des trrgyat k6pez6 j6rmii tulajdonjoga nem tartozik a
bizalmi vagyonkezel6s alapj6n fenn6llo kezelt vagyonba.

Felek a jelen szerz<ld6st - annak 6ttanulm6nyoz6sit
akaratukkal mindenben megegyez6t j6vehagy6lag aLiirtrlk.

es dfieln] ezesct k6\'et6en. mint

P6cs, 2018. jrilius 16.

L,L*rril;ynx,
Elad6

D6l-Kom Nonprofit Kft
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