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Amelyet egyr6szrol a

cegn6v:

sz6khely:

ad6szAm:

mint elado - tovdrbbiakban Elad6, mdsr6szrol

n€v: Vigszinhiz Nonprofit Kft.

MEGALLAPODAS

FOR-TOP Kereskedelmi 6s Szolg6ltat6 Kft.

2800 Tatab6nya, AlkotmAny u.1li

11121701-243

crm 1137 Budapest Xlll. ker. Szent lstvin kdrfit 14.

kapcsolattart6: Magyar P6ter

06 30/940-0399telefon, fax:

adoszdm: 23395819-2-41

mint vev6, tov5bbiakban Vev6 kdtdttek az alulirott helyen 6s idoben az al5bbi feltdtelekkel:

t.

ALAPFELTETELEK
1.1 A g6pj6rmfi adatai
1.1.1 Alulirott, mint Vev6 ezennel megrendelem a ll. fejezetben szabdlyozott szdllltdsi feltEtelek szerint az alabbi

g6pjiirmiivet:

Tipus/modell: Transit Kombi Kiiz6pmagas Tet6 FWD Trend L3H2 Alvdzsz6m:
(1.2/3.50) 2.0 TDCa DPF

Ldketterfogat: ' 1997 cm3 Teljesltm6ny:

Gepjarm0 lista6ra:

Tov6bbi extra felszereltsdg:

Elektromos kettds kOzponti zAr - v€d6 burkolattal

130 LE

Szin/k6rnit: FrozenWhite/ Rendelds sz.:

1.2 A g6pj6rmfi v6tel6ra
1.2.1 A szerz6d6 felek az 1.1.1 pontban meghat6rozott gepjdrm[i veteliir5t az aldbbiak szerint hat6rozzdk meg,

elszAmolva, bele6rtve fuvark6lts6get:

10 493 050 Ft

25 400 Ft

Elso til6scsomag 13 (dupla utas0l6s) 0Ft
H6ts6 klima csomag 1 - HAts6 kllmaberendez6s - Nem rendelheto h6l6zaticsatlakoz6r

Magas tet6 - Minden L4-es modellen alapfelszerelts6g - L3 modelleken opciondlis - ner

381 000 Ft

86 360 Ft

Osszesen:

V6tel6r:

azaz Nyolcmilli6negyvenhatezer htitsziznegyven

Forgalomba helyez6s k6lts6gei (a g6pkocsi 6tv6tetekor fizetend6)

Forgalomba helyez6s 6s atadas kdltsege

10 985 8{0 Ft

-2278 670 Ft

-660 400 Ft

8 046 740Ft

Vagyonszezdsi illetdk
+ illet6kb6lyeg

Forint

Ddtum:

85 000 Ft
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FOR-TOP Kft. Hivatalos FORD m6rkakeresked6s 6s szerviz
1.3
1.3.1

SzSllitisi hatirid6:

1.3.2

1.4
1.4.1

Az Elad6 vallalja, hogy az 1.1.1 pontban meghat6rozott g6pjdrmuvet tegk6s6bb
2018 6v mArcius h6 31 -ig teszdilitja

1 609 348

Egyeb felt6telek:
Az Elad6 a sz6ria kivite.lti 9.6Rldrm0neln"y"olc h6ttel, extra felszereEsiiargyakkal n'egrenAe[ gepjermu eseten
tizenhat h6ttel ldpheti t0l a fenti szSllitdsi hat6rid6t. Ezen hatSridok bjarti ut6n a Vei6nek jog?din A1 -az
Elad6 6ltal kitfiz6tt p6that6rid6 eredmdnytelen eltelte ut6n a szerz6d6s6teldllni, jogkdvetkezm6ny n6tkUl.
Fizet6s m6dja:
Vev6 a jelen szerz6l9t_ 

-qli'tl"dval egyidejrileg befizeV6tutal az Etad6 Magyar Kulkereskedetmi Bank
1 0300002437 1 437 3-00003285 szAm0 sz6mtdj6ia

A hdtral6k:
,-Ft E16legeVFoglal6t.

8 046 740,-Ft - 1 609 348 = 6 437 392 ,-Ft
a g6pjdrm0 6tv6tele el6tt kerUl kifizetdsre.
Egy6b_felt6telek:

1.4.2 A hdtral6k kifizet6s6nek m6dja:
h6tral6kot befizeti/6tutalja a
szdml6jira.

1.4.3 Az Elad6 a vdteldr teljes kiegyenlit€sGig a gEpkocsi tulajdonjog6t fenntartja.
,t1"e Amennyiben az Elad6 k6t h6napn6l nem hosszabb szAllit6si hat6rid6t ad, garantdlja az. 1. pontban

rdgzitett v6teldrat, kiv6ve:
1.5.1 Ha a Magyar Korm6ny vagy mds hat6sdgi szerv olyan, az Elado akaratAt6l fuggeilen intezkedest hoz (vdm,

valutaparitds-v6ltozdsok, ad6, illet€kemelked6s, stb.), ami azArat kdnyszeriien 6rinti, az Elad6nak jog6ban
dill az Arat emelni, de csak olyan m6rt6kben, amilyen m6rt6kben az 6llami/hat6sAgi int6zked6s ezt indokolja.

1.5.2 Amennyiben az Elad6 k6t h6napndl hosszabb szAllltAsi hatdrid6t vAllal, az 1.5.1 pontban emlitett
drvdltozdson t0lmen6en olyan egy6b az Elad6 akaratit6lfUggetlen kuls6 k6rulm€ny miatt is vittoztathat 6rat,
amelyet befolyisolni nem tudott.

il.
szAIIirAsI Es euoASI FELTETELEK

2.1 A szerz6d6s tirgya:

2.1.1 Jelen szezdd6s tdrgya az 1.1.1 pontban megjelOlt gOpjdrmfi. Az Elad6 ett6l a kivitelt6l csak olyan kis
m6rt6kben tErhet el, amennyiben ezt a sz6riagy6rt6s csek6ly formai, szerkezeti, valamint szlnelt6r6se
k6nyszerUen indokolja.

2.2 Atades-etv6tet:
2.2.1 Az Eladd a g€pjdrm0 6tv€tel6nek idopontjdr6l 6s hely6rdl 6rtesitia Vev6t.
2.2.2 AVev6 az ertesit6s kdzhezv6tele ut6n sz6mitott tlz napon belUl k6teles a g6pj6rm0vet Stvenni az Elad6

6ltal megjelOlt telephelyen.
2.2.3 Amennyiben a Vev6 az elllrt hat6rid6ben a g6pjdrm0vet nem veszi dt, a gepjdrmUvel Osszefugg6 teher 6s

kock6zat itszdll a Vev6re. Az Elad6 pedig jogosult az 6tv6tel id6pon$6ig tdroldsi dijat felsz6molni.
2.2.4 Amennyiben a Vev6 az Elad6 6ltal kiszabott p6that5rid6 eltelte ut6n sem veszi 6t a j6rm6vet, az Elad6nak

jogdban dlla szez6d6st6l el6llni.
2.2.5 A g6pjdrmfi 6tv6telekor a Vev6 igazolja al6irdsdval, hogy a g6pjdrmfivet hibdtlanul vette 6t. Amennyiben az

0zemeltet6s sordn hiba mer0lne fel, a lll. fejezetben r6szletezett j6tdlldsi felt6telek 6rv6nyesek.

2.3 A szerz6d6s felbontisa:
2.3.1 A Vev6nek jog6ban 6ll a szez6d6stdl el5llni, amennyiben az 1.5.2 pont szerint is 6remel6st jelent be 6s ez

az Osszeg brutt6 6rnil 1.5.1 pont szerinti drszintndveked6shez kdpest tovdbbi 0t sz6zal6kndl magasabb.
Az Elad6 k6teles azAwflltozAsr6laz 6tu6telt megel6z6en a vev6t ir6sban 6rtesiteni, 6s egyben nyolc
munkanap hat6rid6t szab meg arra, hogy a Vev6 nyilatkozzon a v6teldr elfogadds6r6l. Amennyiben a
megadott id6pontig a Vev6 nem nyilatkozik trdsban az eldll6sr6l, tigy kelltekinteni, hogy az irm6dosltdst
elfogadta. AVev6nek az el6llAsra nincs joga, ha az dremeldsre az 1.5.1 pont miatt keritlt sor.

2.3.2 Amennyiben a Vev6 a2.3.1 pontban megjeldlt okon t0lmen6en a szerz6d6st6l el6ll, 0gy az Eladdt a brutt6
v6tel6r tiz szizal6k6nak megfeleld 6sszeg0 meghi0suldsi kOtbdr illeti meg /Ptk. 6:186 $/ amelyet a vev6
kdteles az elad6 r6sz6re az eldllAsit k6vetd 7 napon belUl megfizetni (utaldssalavagy kdszp6nzbefizetdssel).

a Vev6 az dtv6teli 6rtesit6s kdzhezvdtel6t k6vet6en a fentiekben megjelOlt
Magyar KUlkereskedelmi Bank 10300002-43714373-00003285 siamt
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Amennyiben a Vev6 a gdpjdrmiivet az Elad6 6ltal meghat6rozott p6thatdrid6ben sem veszi6t, az Elad6nak
jogdban 6ll frisban a szez6d6st6lel6llni. Ebben az esetben a felek megdllapodnak abban, hogy

amennyiben a Vev6 a szez6d6s megkdt6s6t k0vet6en (a2.3.1. pont kivdtel€vel) a szez6d6stdl bdrmilyen
okb6l eldll, igy az Elad6 r6szere a v6tel6r 1la/o-nak megfelel6 m6rt6k0 meghitisul6si k6tb6r fizet6s6re
koteles. Meg6llapodnak a felek abban is, hogy a vev6 k6teles a meghi0suldsi k6tb6r megfizet6s6re a 2
pontban rOgzltetteken t0lmen6en akkor is, ha a szez6d6s bdrmely vevOnek felr6hat6 okb6l nem megy
teljesed6sbe. A mAr megfizetett elOleg/foglal6b6l az Elad6 jogosult a k6tb6r dsszeg€t visszatartani.
Amennyiben el6leg/foglal6 megfizet6s6re nem kerOlt sor, igy az Eladd jogosult a k6tb6r 6sszeg6t a
Vev6t6l k6vetelni. Az el6leg fennmarad6 r€szdt az Elad6 kamatmentesen t6rftivissza a Vev6nek.

JOTALLAS

Az Elad6 a mindenkorianyag- 6s technikai szfnvonalnak megfelel6en garant6lja a gOpkocsi min6sdget,
konstrukci6kban 6s kivitelben, az adott tipusra megadott technikai param6tereknek megfelel6en. A j6till6s
id6tartama az dtv6tel napjdn kezdddik, 6s 24 h6napig 6rv6nyes kilomdter-korl6tozds n6lkUl.
A garancia gepj6rmfihdz k6t6dik, nem pedig a tulajdonoshoz. Garancidlis id6ben az 0jtulajdonost is
megilletik a garanci6lis jogok. A garancidban kicser6lt darabok az Elad6 tulajdon6ba kerUlnek.
Az Efad6 kizArja a garancia k6r6b6lazokat az eseteket, amikor
r A Vev6 nem tartja be a kezel6si utasftdsban, vev6szolgSlati csekkf0zetben el6irt vizsg6latokat a kijelOlt

szervizh6l6zat m ti helyeiben.
r A Vev6 az elotrt szerviz-munk6kat nem a kijelOlt szerviz-m0helyben v6gzi, vagy olyan alkatr6szt 6pltett a

gEpkocsiba, ami nem az adott tipushoz eldirt alkatresz.
r A Vev6 garanciaid6n bel0l a g6pjdrmUvet bdrmilyen m6don szerkezetileg, motorikusan megv6ltoztatja.
r A hiba nyilvAnval6an a gdpjdrm0 szakszerUtlen kezel6s6re , vagy t0lzott igdnybev6telre vezethetd

vissza(pl.: t0lterhel6s, versenyen tdrt6n6 haszndlat, stb.)
r A g6pj6rmU 0tkdz6s, vagy elemi csapds kdvetkezt6ben megsdr0lt. (ideErtue a s6rUlt szerel6si

egys6geket, valamint a s€r0l6ssel OsszefUgg6 mUszaki meghib6soddsokat.)
r A Vev6 a k6renyhit€si kotelezettsEg6nek nem tesz eleget (a gepj6rm0vet a hiba dszlel€se utAn azonnal

nem Allitja le).

r Nem az elolrt 0zemanyagok (Uzemanyag 6s ken6anyag), ill. adal6kok haszndlata esetdn.
o Term6szetesen kop6 alkatr6szek cser6j6re kerUl sor.

Amennyiben garancia keretdben a g6pj6rm0 f6egys6ge kicser6l6sre kerOl (motor, sebess6gv6lt6, els6 6s
h6ts6 futom0, karossz€ria), a kijavftott egys6gre a garanciaid6 a kijavitott g6pkocsi Atadis6val egy id6ben
[jrakezd6dik.

tv.
EGYEB FELTETELEK

Ha a Vev6 a gdpj6rmti 6tv6tele el6tt megvdltoztatja a clm6t, kOteles ismertetni az Elad6vala cimv6ltoz6st.
Ha a Vevo elmulasz$a ismertetnia clmvdltozdst, 0gy viseli annak kock6zatdt, hogy nem kapja meg az
Elad6 6rtesit6s6t. Az Elad6 jelen szerz6d6s alapjAn tett nyilatkozatai akkor hatAlyosak a Vevdvel szemben,
ha azokat a Vev6 Altal legutoljdra kOzdlt cimre irdnyitottik
Szez6d6 felek a szez6d6sb6lfakad6 vit6kat mindenekelott b€k6s 0ton kis6rlik meg rendezni. Ennek
eredm6nytelensdge esetdn a jogvita eld0nt6s6re a felek aldvetik magukat a Gy6r vdrosi Bir6sdg kiz6r6lagos
illetekess€g6nek.
Szez6d6 felek a szerz6d6sb6lfakad6 vitdkat mindenekel6tt b6kes riton kisdrlik meg rendezni. Ennek
eredm6nytelens6ge eset6n a jogvita eld6nt6s6re a felek aldvetik magukat a Gy6ri Jdrdsbir6siig avagy a
Gy6ri TOrvenyszEk kiz616lagos illetekess6g6nek.
Szez6d6 felek a jelen szez6d6st elolvast6k, meg6rtett6k, €s mint akaratukkal mindenben egyez6t a mai
napon j6v6hagy6lag irt6k al6.
Vev6 jelen szerz6d6s al6irdsdval tudomdsul veszi, hogy a vdsArolt gdpkocsira a hatdlyos AFA szabdlyok
6rv6nyesek.
A vev6 k6telezetts6get villal arra, hogy a jelen szezodds alapjdn megvisdrolt g€pjdrmUvet, amfg az
0jnak min6s0l, gazdasdgi haszonszez€s c6ljib6l nem 6rt6kesiti. A felek rogzitik, hogy 0j gEpjdrmfinek
az a g6pjdrm0 min6sUl, amely azt kdvet6en, hogy a vev6 megszerezte azt, 6000 km-n6l nem futott tobbet,
vagy amelynek els6 forgalombahelyezdse 6ta 6 h6nap m6g nem telt el.

2.3.3

3.1

3.'t.1

3.1.2

3.1.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6
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V.
TISZTESSEGES ADATGYO.ITESI KOZLEMENY

Az On minden adat6t a magyar jogszab6lyokban meghatdrozottaknak megfelel6en kezeljuk. Az On adataihoz
hozz6f6r6st csak a Ford Motor Company (USA), a Ford Motor Company tag- ili Tdrsvdllalatai, UgynOkr"g"l,
m6rkakeresked6k vagy v6llalatok r6sz6re biztositunk amelyek szolgAltatdst nyrijtanak az On megel6ged6s6re.

Amennyiben On meg kivdnja tekinteni, m6dositani vagy tdroltetni kivAnja Onk6nt 6tadott adatait, kerjuk irfsban
l€pjen kapcsolatba m6rkakeresked6jdvelvagy k6zvetlenUla Ford Motoi Hung6ri6val.FMC

BelgeqYez!\91=a4haz?oq.u=!t.?r*3-kergs!rc4.9ig 6s a Ford Motor Hunodria Kft. az 6n dtaAott sSemetves aaatait
az Eur6nal Uni6n kivulre kttldle ill. ott t6rolta?.

lgenlNem

A For-Top Kft. 6s a Ford Motor Hungdria Kft., bdrmely Onnel kapcsolatos adatot arra haszn6l, hogy az On ig6nyeit a

l$l"i:8Hft??P:f,3P"3fr3J33i8s9[T,btftigt8''Fiffif.3t,[glBrJr.,jyf$,:zds6rtatdsokr6r 6s relreiszur< azt, ahosvan

4t4


