TULAJDONJOG-ÁTRUHÁZÁSI SZERZŐDÉS

*[ □ VISSZTERHES (adásvételi szerződés) □ INGYENES (ajándékozási szerződés)]
Amely létrejött a mai napon alulírott felek között, az alábbi jármű tulajdonjogának átruházása tárgyában:

Forg almi rendszám:

1 Jármű gyártmánya, típusa :
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A fizetés módja, ideje:

1.

Az eladó a vevőt a gépkocsi műszaki álla potáról, (esetleges) sérüléseiről részletesen tájékozta tta, aki ezt tudomásul vette.

Megjegyzés:

2. Az eladó kijelenti, hogy a gépkocsi per- és tehermentes, vala mint annak tulajdonjogával sza ba don rendelkezik.
3. Mindkét fél teljesíti a bejelentési kötelezettségét a közlekedési ig a zgatási hatóságnál a tulajdonjog-változás hatályb a lépését követő: a) 15 na ptári na pon belül az eladó
{304/2009 korm. rend. 2. § (1 / bekezdés], b) 15 naptári na pon belül a vevő {1999. évi LXXXIV. tv. /Kknyr.) 33. § (1/ bekezdés b) pont].
4. A felek nyilatkoznak arról, hogy ismerik a bejelentési nyilvánt a rtásb a történő bejegyzéshez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elma radásának, illetve beje
lentési kötelezettség késedelmes teljesitésének jogkövetkezményeit. A nem megfelelő ma gánokirat alk almatlan a közlekedési igazgatási eljárásb a n a nyilvánt a rtásba
történő változás bejegyzésére.
5. Ezen gépjármű tula jdonjoga a biz almi vagyonkezelés ala pján fennálló kezelt va gyonb a tartozik. IGEN/NEM*
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Az okmányok átadása-átvétele:
A tulajdonjog-változás hatálybalépésének napja:
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Figyelem! A nyomtatvány mind a négy példányát külön-külön, eredetiben kell aláírni!
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TANÚ 1
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Előttünk, mint tanúk előtt

TANÚ 2

olvasható neve
lakcíme
szem. ig. száma
aláírása

(Külföldre történő értékesítés esetén a gépjármű törzskönyvét, forgalmi engedélyét és a rendszámtáblákat le kell adni!)

'Kérjük a megfelelőt bejelölni.

A. Rend 3/2021 r. sz. - Pátri a Nyomda Zrt.

Az 1.-2. példány a vevőé, a.3.-4. példány a z ela dóé.
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