
Kérjük, töltse ki teljesen a szerződés formanyomtatványt és értékesítési értesítést, 
majd írja alá-, ha egy mezőt nem tud kitölteni, jelölje meg az „ismeretlen adat” 
megjegyzéssel. 

Eladó (magán): 

Vezetéknév, keresztnév: 

Utca: 

Irányítószám, város: 

Születési dátum: 

Telefon: 

Személyi igazolvány és útlevél szám illetve a kiállító hivatal neve: 

Vevő: 

Családi név, utónév: 

Utca: 

Irányítószám, város: 

Születési dátum: 

Telefon: 

Személyi igazolvány és útlevél szám illetve a kiállító hivatal neve: 

Személygépkocsi: 

Gyártó: 

Típus: 

Forgalmi engedély száma:  

Hivatalos rendszám: 

A gépjármű azonosító száma: 

Következő fővizsgálat: 

Első engedélyezés dátuma: 

Teljes ár:  

Szám: 

Írott érték: 

A személygépkocsi a kellékhiány garancia kizárásával kerül eladásra. Ez a kizárás nem 
érvényes kellékhiány garanciából adódó kártérítési követelésekre, amelyek az eladó vagy 



annak helyettesítő segédje által gondatlanságból vagy szándékkal elkövetett 
kötelességsértésen, illetve az emberi élet, test és egészség megsértésén alapulnak. A 
kellékhiány garanciából származó harmadik személy felé támasztott követelések a vevőre 
ruházódnak át. 

I. Az eladó adatai  

1. Az eladó garantálja: 

1.1. Hogy a gépjármű minden tartozékával és kiegészítő felszerelésével korlátlanul 
az ő tulajdonában van. 

1.2. Hogy a gépjármű a következő tartozékokkal és kiegészítő felszereléssel 
rendelkezik: 

2. Az eladó kijelenti: 

Hogy a gépjármű, mialatt a tulajdonában volt 

● A következő hibákat vagy baleseti károkat (szám, mód és méret) 

● Semmilyen baleseti kárt 

● Semmilyen más károkat (jégeső) nem szenvedett 

● Nincs adat 

         3. Az eladó kijelenti: 

 3.1 Hogy a gépjárműben az utóbbi időszakban, amennyiben tudomása van róla 

 ● Semmilyen baleseti kár 

 ● Semmilyen más kár 

 ● A következő károk vagy hibásodás történt 

 3.2 Hogy a gépjármű, legjobb tudása szerint  

 ● Az eredeti motorral 

 ● Idegen motorral (csere, használt pótmotor) van felszerelve 

 3.3 Hogy a gépjármű, legjobb tudása szerint 

 ● Nem munkaeszközként 

 ● Munkaeszközként (taxi, bérautó, autósiskolai jármű) volt használva 

 3.4 Hogy a gépjármű, legjobb tudása szerint, az alábbi teljes menetteljesítménnyel 
rendelkezik 

 ● –tól –ig km 

 3.5 Hogy a gépjármű, legjobb tudása szerint (szám) 

 ● Előző tulajdonossal (jármű tulajdonosa és eladó) rendelkezett 



 3.6 Hogy a gépjármű, legjobb tudása szerint, import jármű (Európai Unión belül 
vagy kívül) 

  Igen    Nem 

3. Adott egy ADAC ellenőrzési protokoll a gépjármű állapotáról 

Igen   Nem 

II. A vevő nyilatkozata 

1. A vevő haladéktalanul átíratja a gépjárművet. 

2. A vevő elismeri, hogy a gépjármű a vételi ár teljes mértékű kifizetéséig az eladó 
tulajdonában van. 

III. Egyéb megállapodások 

Hely/dátum 

Az eladó aláírása 

A vevő aláírása 

A vevő megerősíti a következő dokumentumok átvételét: 

● Forgalmi engedély és forgalmi könyv, illetve a legutóbbi ellenőrzésről szóló igazolás 

● Gépjármű……kulcsokkal 

● ADAC ellenőrzési protokoll 

● Lehetséges CoC igazolás egy EU-s országból behozott gépjárműre 

Hely/Dátum/Időpont 

A vevő aláírása 

Az eladó megerősíti a következők átvételét: 

● Vételár 

● Előleg …. euró értékben 

Hely/dátum 

Az eladó aláírása 

Kérjük a megfelelő mezőket töltse ki vagy jelölje meg.  
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Utánnyomás nem engedélyezett 

A működést engedélyező hivatalhoz 



Értékesítési közlemény és átvételi elismervény (§ 13 IV FZV) 

Eladó vezeték és utóneve 

Kijelentem, hogy gépjárművemet 

● Hivatalos rendszám 

● Gépjármű azonosító szám 

● Gyártó 

● Típus 

… Úrnak/Hölgynek eladtam (kérjük teljesen kitölteni) 

● A vevő vezeték- és utóneve 

● Személyi igazolvány száma 

● Utca 

● Irányítószám 

● Város 

● Ország 

Vevőként kijelentem, hogy a gépjármű átvételekor 

● Az átadás helye/dátuma/időpontja 

a következő dokumentumokat adtam át (kérjük, jelölje meg a megfelelő mezőt) 

● Forgalmi engedély és forgalmi könyv 

● Forgalmi könyv és forgalmi engedély 

● A legutóbbi ellenőrzésről szóló igazolás 

Hely/Dátum 

Vevő aláírása 

Eladó aláírása 

A biztosítóhoz 

● Eladó vezeték és utóneve 

● A gépjármű biztosítási száma 

A gépjármű  

● Hivatalos rendszám 

● Gyártó 



● Gépjármű azonosító szám 

● Típus 

értékesítésre (kérjük teljesen kitölteni)  

● A vevő vezeték- és utóneve 

● Utca 

● Irányítószám 

● Város 

● Ország 

és átadásra került  

● Átadás helye/dátuma/időpontja 

● Hely/Dátum 

Vevő aláírása 

Eladó aláírása 


