A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának változását igazoló,
teljes bizonyító erejű magánokirat
Rechtverbindliches Dokument über den Eigentumsübergang eines Fahrzeugs
A jármű tulajdonjoga változásának alapjául szolgáló jogügylet jellege:
Dem Eigentumsübergang zugrunde liegende Rechtsangelegenheit:
A vagyonátruházás [ ] visszterhes (adásvételi szerződés) / [ ] ingyenes (ajándékozási szerződés) (X-szel jelölni)
Eigentumsübergang [ ] entgeltlich (Kaufvertrag) / [ ] unentgeltlich (Schenkungsvertrag) (mit X markieren)
Forgalmi rendszám/Kennzeichen:

Márka/Marke:

Alvázszám/FIN:

Modell/Modell:

Motorszám/Motornummer:

Típus/Variante:

Forgalmi engedélyszám/
Fahrzeugscheinnr.:

Törzskönyv száma/
Nr. des KfZ-Briefes:

Hengerűrtartalom/Hubraum cm³:

Gyártási év/Baujahr:

Km óra állása/
Kilometerstand:

Műszaki érvényessége/TÜV gültig bis:

Jármű színe/Farbe des Fahrzeuges:

E
L
A
D
Ó

Családi és utóneve/
Name und Vorname:

Állampolgárság/
Staatsbürgerschaft:

Leánykori családi és utóneve/Geburtsname:
Személyazonosságát igazoló okmány típusa és sorszáma/
Personalausweiss-/Reisepass-Nr.:
Születési helye/Geburtsort:

ideje/Geburtsdatum:

Anyja születési neve/
Geburtsname der Mutter:


V
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Lakcíme/Wohnort:
Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet neve/ Name der Juristische Einheit:
Székhely, telephely címe/Addresse der J. E.:
Cégjegyzékszám/UID Nummer:
Születési helye/Geburtsort:
Anyja születési neve/
Geburtsname der Mutter:

Képviselő neve/
Name des Vertreters:
ideje/
Geburtsdatum:

Lakcíme/Addresse:
Családi és utóneve/
Name und Vorname:

V
E
V
Ő

Állampolgárság/
Staatsbürgerschaft:

Leánykori családi és utóneve/Geburtsname:
Személyazonosságát igazoló okmány típusa és sorszáma/
Personalausweiss-/Reisepass-Nr.:
Születési helye/Geburtsort:

ideje/Geburtsdatum:

Anyja születési neve/
Geburtsname der Mutter:
Lakcíme/Wohnort:


K
Ä
U
F
E
R

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet neve/ Name der Juristische Einheit:
Székhely, telephely címe/Addresse der J. E.:
Cégjegyzékszám/UID Nummer:
Születési helye/Geburtsort:
Anyja születési neve/
Geburtsname der Mutter:
Lakcíme/Addresse:

Képviselő neve/
Name des Vertreters:
ideje/
Geburtsdatum:

Eladó tájékoztatta a vevőt a gépjármű műszaki állapotáról és sérüléseiről. A vevő ezeket tudomásul vette.
Der Verkäufer hat den Käufer über den allgemeinen Zustand und die Verletzungen des Fahrzeugs informiert. Der Käufer hat
diese Informationen verstanden und zur Kenntniss genommen.
A jármű vételára/Kaufpreis:
Fizetés módja és ideje:
Zahnlungsart and -datum:

A jármű a vevő birtokába kerülésének időpontja/Das Fahrzeug wird ins Eigentum des Käufers übergehen am

A tulajdonjogváltozás hatályba lépésének napja/Eigentumsrecht wechselt ab:
év/Jahr

hónap/Monat

nap/Tag.

Ezen gépjármű tulajdonjoga nem tartozik bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba.
Eigentumsrecht dieses Fahrzeugs ist kein verwaltetes Vermögen.
A felek nyilatkoznak, hogy teljesítik bejelentési kötelezettségüket a közlekedési igazgatási hatóságnál a tulajdonjog változásának
hatálybalépését követő, jogszabályban meghatározott határidőn belül.
Der Käufer and der Verkäufer verpflichten sich, das Fahrzeug unverzüglich umzumelden.
A felek nyilatkoznak, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés
elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit.
Die Parteien des Vertrags erklären, über die Rechtswirkungen der Anmeldung/Ummeldung, bzw. die Rechtsfolgen einer fehlenden
oder verspäteten Anmeldung/Ummeldung im Klaren zu sein.
Eladó a következő napon és időpontban adja át a járműhöz tartozó okmányokat a vevőnek:
Verkäufer übergibt dem Käufer alle zum Fahrzeug gehörenden Dokumente zum folgenden Zeitpunkt

Egyéb feltételek/Sondervereinbarungen:

Eladó és vevő kijelenti, hogy a szerződésben foglaltakat megértette és elfogadja, és két tanú előtt aláírásával hitelesíti.
Käufer und Verkäufer bestätigen, alle Punkte dieses Vertrags verstanden und zur Kenntnis genommen zu haben und den Vertrag
vor zwei Zeugen zu unterzeichnen.
Dátum/Datum
Kiállítás helye/Ort
Aláírás/Unterschrift

Eladó/Verkäufer
1. tanú/Zeug/in nr. 1.

Vevő/Käufer
2. tanú/Zeug/in nr. 2.

Név/Name
Lakcím/Adresse
Személyi okmány típusa és száma/Personalausweiss-/Reisepass-Nr.:
Aláírás/Signatur

http://gepjarmu-adasveteli-szerzodes.hu

