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sz6khely:

addszdm:

2800 Tatab6nya, AlkotmAny u.1li

11121701-243

mint elado - tovdbbiakban Elad6, mdsr6szr6l

Viqszinhiz Nonprofit Kft.

MEGALLAPODAS

Amelyet egyrdszrol a

c6gn6v: FOR-TOP Kereskedelmi 6s Szolg6ltat6 Kft.

n6v:

cim: 1137 Budapest Xlll. ker. Szent lstv6n kdr0t 14.

kapcsolattart6: Magyar P6ter

06 301940-0399telefon, fax:

adosz5m: 23395819-2-41

mint vev6, tov6bbiakban Vev6 kdtdttek az alulirott helyen 6s idoben az alibbifelt6telekkel:

t.

ALAPFELTETEIEX
1.1 A g6pj6rmfi adatai
1.1.1 Alulirott, mint Vev6 ezennel megrendelem a ll. fejezetben szabilyozott szdllltdsi feltOtelek szerint az alabbi

g6pjArmUvet:

Tipus/modell: Transit Kombi Kdz6PEagas Tet6 FWD Trend L3H2 Alvdzsz6m:

({.2/3.50) 2.0 TDG| DPF -^^- -_3 -rariaarsmAn
L6kett6rfogat: 1997 cm3 Teljesitm6nY:

Szin/kArpil FrozenWhite/ Rendel6s sz.:

1.2 A g6pirirmii v6telSra
1.2.1 Aizez6d6 felek az 1.1.1 pontban meghatArozott gepjArm0 vetel6rdt az aldbbiak

elszAmolva, bele6rtve fuvark6lts6get:

Gepj6rmil listadra:

Tov6bbi extra felszerelts6g:

Elektromos kett6s i z1r - vfld6 burkolattal

130 LE

szerint hat6rozzSk meg,

10 493 050 Ft

25 400 Ft

0Ft
Els6 U utasUl6s

H6ts6 klima 1 - H6ts6 kllmaberendezds - Nem rendelhet6 hdl6zati csatlakoz6t

tet6 - Minden L4-es modellen

381 000 Ft

86 360 Ft

10 985 810 Ft
Osszesen:

V6telir:
azaz Nyolcmilli6negyvenhatezer h6tsziznegyven

Forgalomba helyezds k6ltsr6gei (a g6pkocsi 6tv6telekor fizetend6)

Forgalomba helyezds 6s 6tadAs koltsege

-2278 670 Ft

-660 400 Ft

8 046 740Ft

Vagyonszez6si illet6k
+ illet6kb6lyeg

Forint

i{ 'i,i*t"
Ddtum: Tatabanya; 201? $J.S-'qt$', {n"o

85 000 Ft
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1.3
1.3.1

Szillit6si hatirid6:
Az Elad6 v6llalja, hogy az 1.1.1 pontban meghat6rozott gdpjirmUvet legk6s6bb

h6 31 -ig tesz6ilitja2018 6v mdrcius
Egyeb felt6telek:

1.3.2

1.4
1.4.1

Az Elad6 a sz6ria kivitel0 g-6pjerm0n6! nyolc h6ttel, extra felszereEsi targfkkal megtrendett g6pj6rmti eseten
tizenhat h6ttel l6pheti tOl a fenti sz6llft6si hat6rid6t. Ezen hat6rid6k bjard uten a Veri6nek;og?bin 6y -az
Elad6 6ltal kit0z6tt p6thatirid6 eredmdnytelen eltelte utdn a szez6d6s6l el6llni, jogk6vetkezm6ny n6tk0l.
Fizet6s m6dja:
Vev6 a jelen szez6{es_ _ltqirfsdval egyidej0leg befizeUdtutal az Etad6 Magyar Krrtkereskedetmi Bank
1 0300002437 1 437 3-00003295 szdm0 sz6mtij6ra
1 609 348 ,-Ft El6legeUFogtal6t.
A hdtral6k:
a gdpjdrmfi 6tv6tele el6tt kerUlkifizet6sre.
Egydb_felt6telek:

I 046 740,-Ft - 1 609 348 = 6 437 392 ,-Ft

1.4.2

1.4.3

1.5

1.5.1

1.5,2

2.1

2.1.1

2.2

2.2.1
2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.3

2.3.1

A hitraldk kifizet6s6nek m6dja:
hdtral6kot befizeti/Stutalja a

a Vev6 az dtvdteli €rteslt6s kdzhezv6teldt kdvet6en a fentiekben megjeldlt
Magyar KUlkereskedelmi Bank 10300002-43714373-00003285 szim0

iiril.!'.

sz6ml6j6ra.
Az Elad6 a v6telir teljes kiegyenlltEs€ig a g6pkocsi tulajdonjog6t fenntartja.

Amennyiben az Elad6 k6t h6napnAl nem hosszabb szdllitdsi hatArid6t ad, garant6lja az. 1. pontban
rdgzitett v6tel6rat, kiv6ve:

Ha a Magyar Kormdny vagy m6s hat6sigi szerv olyan, az Elad6 akarat6t6l fUggetlen int6zkedest hoz (v6m,
valutaparitds-v6ltozAsok, ad6, illetdkemelkedds, stb.), ami azArat kdnyszerfien 6rinti, az Elad6nak jog6ban

All az Srat emelni, de csak olyan m6rt6kben, amilyen m6rt6kben az Allamilhat6sigi int6zked6s ezt indokolja.

Amennyiben azElad6 kdt h6napndl hosszabb szdllitdsi hatdrid6t vdllal, az 1.5.1 pontban emlitett
Arvdltoz6son t0lmen6en olyan egy6b az Elad6 akaratitOlfOggetlen kuls6 kdr0lm€ny miatt is viltoztathat drat,

amelyet befolyisolni nem tudott.
il.

SZAUI|TASI ES TUOASI FELTETELEK

A szerz6d6s tirgya:

Jelen szez6d6s tirgya az 1.1.1pontban megjelolt g€pjirmfi. Az Elad6 ett6l a kivitelt6l csak olyan kis

m6rt6kben t6rhet el, amennyiben ezt a szeriJgyartdl csekely formai, szerkezeti, valamint szlnelt6r6se

kdnyszerUen indokolja.

Atades-6tv6tel:
Az Elad6 a g6pj6rm0 ftvdtel€nek idopontjdr6l6s hely6r6l 6rtesitia Vev6t'

AVev6 az 6rtesit6s kezhezvetele utdn sz6mitott tlz napon belul koteles a g6pj6rm0vet atvenni azElado

Altal megjel6lt telePhelYen.

Amennyiben a Vev6 az elofrt hat6rid6ben a g6pj6rm0vet nem veszi At, a gepjArmuvel 6sszefuggo teher 6s

kock6zat itszalt a Vev6re. Az Etad6 pedig jogosult az dtv6tel id6pontjaig tarol6si dijat felszdmolni'

Amennyiben a Vev6 azElad66ltal kiszabott p6thatdrid6 eltelte ut6n sem veszi it a j6rm0vet, az Elad6nak

jogAban 6ll a szerz6d6st6l el6llni'

A gepjdrmfi 6tv6telekor a Vev6 igazolja al6irds6val, hogy a g6pjdrmfivet hib6tlanul vette 6t' Amennyiben az

uzemeltetes sor6n hiba merutnJfel, i ttt. reiezetben rOizletezett j6tAll6sifelt6telek 6rv6nyesek'

A szerz6d6s felbont6sa:

A Vevonek jogaban dll a szez6d6stdl el6llni, amennyiben az l.l 
.z 

pont szerint is Sremel6st jelent be 6s ez

az 6sszeg brutt6 6rn6l i.s.t pont szerinti arszintnovekeddshez k6pest tovdbbi 6t szazalekndl magasabb'

Az Efad6 koteles az Swilllozasr6l az dtv€telt megel6z6en a vev6t lrasban 6rteslteni, 6s egyben nyolc

munkanap hat6rid6t szab meg arra, hogy a vevd nyilatkozzon a v€tel6r elfogadds6r6l' Amennyiben a

megadott id6pontig a Vev6 ne-m nyiiatroiir trasnan az el6ll6sr6l, tigy kell tekinteni, hogy az arm6dosftdst

"ftoi"Ot". 
nVevOnef az el6llisra hincs joga, ha az Aremel6sre az 1'5'1 pont miaft kerglt sor'

Amennyiben a vev6 a2.3.1pontban megjelott okon t0lmen6en a szea6d€st6lel6ll, tigy az Elad6t a brutto

v6telAr ilzsz1zal€kanax meitelelo osszJgo meghi0sulasi k6tber illeti meg /Ptk. 6:186 $/ amelyet a vev6

k.tetes az elad6 r6sz6re az el6ll6sit k6vet6 t ;p;; belut megfizetni (utaidrssal avagy keszpenzbefizet6ssel)
az elaq' lss.ttllt a4 stqrreeqr r\vvvfv ' "urv" 

,r<r.\-fl"G".--;,
. r'. n I . . I
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2.3.2
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2.3.3 Amennyiben a Vev6 a gdpjdrm0vet az Elad6 6ltal meghat6rozott p6thatdriddben sem veszi 6t, az Elad6nak
jogdban dll irdsban a szez6d6st6leldllni. Ebben az esetben a felek megdllapodnak abban, hogy

amennyiben a Vev6 a szez6d6s megkot6set kovet6en (a2.3.1. pont kiv6tel6vel) a szez6d6st6l bdrmilyen

okb6l eldll, 6gy az Elad6 r6sz6re a v6tel5r 1O%-nak megfelel6 m6rt6kfl meghitisul6si k6tb6r fizet6sdre

kotetes. Meg6llapodnak a felek abban is, hogy a vev6 k0teles a meghi0suldsi kdtb6r megfizet6s6re a 2

pontban rogzitetteken t0lmen6en akkor is, ha a szerz6d6s b6rmely vev6nek felr6hat6 okb6l nem megy

teljeseddsbe. A mdr megfizetett el6leg/foglal6b6l az Elad6 jogosult a kdtb€r 6sszeg€t visszatartani.

Amennyiben el6leg/foglal6 megfizet6s6re nem kertllt sor, igy az Elad6 jogosult a k6tb6r Osszeg€t a

Vev6t6l kovetelni. Az el6leg fennmarad6 rEszet az Elado kamatmentesen t6ritivissza a Vev6nek.

r6rAulAs
Az Elad6 a mindenkori anyag- 6s technikai szinvonalnak megfelel6en garantSlja a g€pkocsi min6s€96t,

konstrukciokban 6s kivitelben, az adott tipusra megadott technikai paramdtereknek megfeleloen. A j6t6llAs

id6tartama az 6tv6tel napj6n kezd6dik, 6s 24 hdnapig ervenyes kilom6ter-korlAtozds n6lk0l.

A garancia g6pj6rm0h6z k0t6dik, nem pedig a tulajdonoshoz. Garanciilis id6ben az 0j tulajdonost is

megilletik a garanciAlis jogok. A garanciSban kicser6lt darabok az Elad6 tulajdon6ba ker0lnek.

Az Elad6 kizArja a garancia k6r6b6lazokat az eseteket, amikor
r A Vev6 nem tartja be a kezel6si utasitAsban, vevoszolgAlati csekkf0zetben el6irt vizsgdlatokat a kijelOlt

szervizhdl6zat m tihelyeiben.

r A Vev6 az el6irt szerviz-munkdkat nem a kijelolt szerviz-mtihelyben v6gzi, vagy olyan alkatr6szt Opitett a

g6pkocsiba, ami nem az adott tipushoz el6irt alkatrdsz.
o A Vevo garanciaid6n belul a g6pjdrmfivet bdrmilyen m6don szerkezetileg, motorikusan megv5ltoztatja.

r A hiba nyilv6nval6an a g€pjirmU szakszerfitlen kezel6s6re , vagy t0lzott ig6nybev6telre vezethet6

vissza(pl.: t0lterhel6s, versenyen tort6n6 haszndlat, stb.)

o A gepjirmU Utk6z€s, vagy elemi csapAs k6vetkezteben megs6r0lt. (ide6rtve a s6r0lt szerel6si

eglsdgeket, valam int a i6rU ldssel 0sszef0gg6 m 0szaki meg hi b6sod6sokat. )
o AVev6 a karenyhit6si k6telezetts6g6nek nem tesz eleget (a g6pjirm0vet a hiba 6szlel6se utdn azonnal

nem 6llitja le).

o Nem az eltiirt uzemanyagok (Uzemanyag 6s ken6anyag), ill. adal6kok haszndlata eset6n.
o Termeszetesen kop6 alkatr6szek cser6j6re kerill sor.

Amennyiben garancia keret6ben a gdpjdrmii foegys6ge kicserBldsre ker0l (motor, sebess6gv6lt6, els6 6s

h6ts6 fut6mfi, karossz€ria), a kijavftott egysdgre a garanciaid6 a kijavitott g6pkocsi 6taddsival egy idoben

fjrakezd6dik.
lv'

EGYEB FELTETELEK

Ha a Vev6 a g6pj6rmii 6tvetele el6tt megvdltoztatja a clm€t, k6teles ismertetni az Eladdvala cimvdltozSst.

Ha a Vev6 elmulasztja ismertetnia cimv6ltoz6st, 0gy viseliannak kock6zatdt, hogy nem kapja meg az

Elado 6rtesit6s6t. Az Elado jelen szez6d6s alapjdn tett nyilatkozatai akkor hat6lyosak a Vev6vel szemben'

ha azokat a Vev6 6ltal legutoljdra kOzOlt cimre irdnyitott6k
Szez6d6 felek a szez6d6sb6lfakad6 vit6kat mindenekeldtt b6k6s tlton kis6rlik meg rendezni. Ennek

eredm6nytelens6ge eset6n a jogvita eld6nt6s6re a felek al6vetik magukat a Gy6r v6rosi Bfr6sdg kiz6r6lagos

illetekess6g6nek.
Szez6d6 felek a szezod6sb6l fakad6 vitdkat mindenekel6tt b6k6s 0ton kis€rlik meg rendezni. Ennek

eredm6nytelens6ge eset$n a jogvita eld6nt€s6re a felek al6vetik magukat a Gy6ri Jdr6sbir6s6g avagy a

Gy6ri TOrv6nysz€k kiz6r6lagos illet6kess6g6nek.

Szez6d6 felek a jelen szerz6d6st elotvastdk, megertett6k, 6s mint akaratukkal mindenben egyezot a mai

napon j6v6hagy6lag irtdk ald.
Vev6 jelen szerz6d6s aldirdsdval tudomisul veszi, hogy a v6sdrolt g6pkocsira a hatAlyos AFA szab6lyok

6rv6nyesek.
A vev6 k6telezetts6get vAllal arra, hogy a jelen szez6d6s alapjin megvdsdrolt gepjArm0vet, amlg az

rijnak min6s0l, gazdlsdgi haszonszezes c6ljib6l nem 6rt6kesiti. A felek r6gzitik, hogy 0j g6pjArmfinek

az a gbpjfurmii min6sUl, amely azt k6vet6en, hogy a vev6 megszerezte azt, 6000 km-n€l nem futott tObbet,

vagy amelynek els6 forgalombahelyez6se 6ta 6 h6nap m6g nem telt el.

3.1

3.1 .1

3.1.2

3.1.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7
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V.
TISZTESSEGES ADATGYO.ITESI XoZLETTIEI,IV

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

lfii"i9 EHTB?R:R3P"3rui95859'FT",fti3[3ilffiar9,$*r#BlJ:",jtifr6fs szorsdrratasokr6r €s fejrelszuk azt, ahosvan

Az On minden adatdt a magyar jogszabdlyokban meghatArozottaknak megfelel6en kezeljUk. Az On adataihoz
hozzdf6r6st csak a Ford Motor Company (USA), a Ford Motor Company tag- il[ Tdrsvdllalataij ugyn6ks6gek,
m6rkakeresked6k vagy vdllalatok r6sz€re biztositunk amelyek szolgAltatdst nyrijtanak az On meget6ged6s6re.

Amennyiben On meg kivalja tekinteni, m6dositani vagy tdroltetni kivdnja onkent drtadott adatait, kdrjuk irdsban
l€pjen kapcsolatba m6rkakeresked6jdvelvagy kozvetlen0la Ford Motoi Hung6ri6val.FMC

BelgeaYez!l\9l,r,ab!3, hoav Mdrkakereskeddie 6s a Ford Motor HunoAria Kft. az 6n fltadott szemltves adatait
az Eurdpai Uni6n kivlllre ktildie ill. ott tdrolia?.

lgen/Nem

Ddtum: Tatab6nya, 2017 december h6 5 nap
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