
1147 Budapesf, Övu 128-132. 
Tel.: 422-4400 
Fax: 422-4409 

Megrendelő adatai 
Név: 
Cím: 

1163Budapest, Kerepesiül 176. 
Tel.: 404-0404 
Fax: 404-1404 

1144 8udapesl, Füredi u. 65. 
Tel/fax 220-8948 

MEGRENDELÉS 

XIV Kerület Zugló Önkormányzata 
1145 Budapest Péten/árad u 2 

Cég esetén 
Adószám: 
Ügyintéző neve: 

Szem.sz. utolsó 4: 
Telefon: 

Mobil: 
e-maif: 

Gépkocsi 
szinkom típus ár 

198.5G4.2 | Fiat Bravó 1.4 T-jet Easy 

Szín 
Kárpit 

extra kód 
210 

kód 
284 

megnevezés 
Bel Tennebroso szürke 

szín felár 

Extrák 
kód 
52B 

megnevezés 
Hátsó parkolóradar 

Összesen 
Kedvezmény: 

Vételár extrákkal: 

ár 

4 980 000 Ft 
-491 500 Ft 

4 488 500 Ft 

A fenti árak 27% Áfát tartalmaznak, Áfa változás esetén, az árak annak megfelelően módosulnak. Az ár, a felszerellség, és a 
műszaki paraméterek változtatásának jogát a vezérképviselet fenntartja. Az adott akció csak az akciós időszak végéig átadott 
gépkocsikra érvényes. Megkezdett teljesítés esetén az előleget nem áll módunkban visszafizetni, Felek azt bánatpénznek tekitik. A 
fenti vételár nem tartalmazza a forgalomba helyezési költségeket (0 revízió, kötelező tartozékok, vizsga, zöldkártya, vagyonszerzési 
illeték, törzskönyv, forgalmi eng., írsz., Gfb.) 

ési költség: 

Beszámítás 
Típus: 
Frsz: 
Beszámítási ár: 

|ge: tM 

110000 FT (vagyonszerz. Illeték nélkül) 

vh,&tome& 

Finanszírozás 
Finanszírozó neve: 
Kezdőrészlet: 
Futamidő: 

Előleg; 
A fertt maradó vételáf1ráyaj£jíiajv£(hajófátvétel elölt 5 munkanappal kiegyenlítendő. 

irkafcereskoclós és Márkaszerviz 
B U d1H7 Budapest, Csömöri út 39. Tel: 422-4400 

1163 H p e s l , i W e s i út 176. Tol: 404-0404 
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RÁCZ KELET-PEST KFT. 1163 Budapest, Kerepesi út I7Ő. Általános Eladási és Szállítási Feltételei Hatályos 2012.08. IO-tölól visszavonásig 
A jelen Általános Eladási és Szállítási Fellélelek elválaszlhatallan részét képezik a Szál Utó/Eta dó és a Megrendelő/Vevő közölt személygépkocsik és haszonjárművek szállítására vagy 
adásvételére létrejövő szerződésnek. Az Állalános Eladási és Szállílásí Felléleiekben foglaltaktól kizárólag a felek írásos megállapodása alapján lehet ellémi. 
1. Ajánla ti kötöttség és a szerződés léirejöfte 
!. A felek közötlí minden jognyilatkozat csak írásban érvényes. írásbeli értesítésnek tekintik a felek a postai úton történő közlés mellett a faxon, e-maííben történő értesítést is. 
2. A Szálul ó/E Jadó számára a megrendelésben foglallak csak azt kővetően válnak kötelezővé, ha azokat írásban visszaigazolja. Jelen Állalános Eladási és Szállítási Fellélelek a Szállltó/Eladó 
által történfl aláírása a megrendelés vissza igazolása. A rendé lés igazol ássál azonos elbírálás alá esík a készre jelentés és a számla kiállítása is. 
3. A szerződés érvénybe - és hatályba lépésének előfeltétele, hogy a Megrendelö/Vevó az ajánlat szerinti vételár 20%-át (Alfa Romeo esetén 30%) előlegként átutalással vagy pénztári 

befizetéssel a megrendelés aláírásától számllolt 2 napon belül megfizesse. Felek megállapodása alapján az előleg mértéke ellérhel a 20%-íól, 
4. Vevő vállalja, hogy legkésőbb a gépkocsi telephelyűnkre történő beérkezéséig biztosítja a forgalomba helyezéshez szükséges dokumentumokat (cégbírósági végzés, aláírási clmpld., szem. íg, 

Glb.- ha a Vevó intézi). Továbbá Vevő vállalja, hogy a finanszírozó állal előírt dokumentumokat az Eladó rendelkezésére bocsátja. 
II. Arak és fizetési feltételek 
1. Az árképzés alapját az importőr által kibocsátott mindenkor hatályban lévő forint alapú árlista képezi, amely magában foglalja a szállítás költségeit az Eladó telephelyéig, valamint a vám és 
adók ősszegét. 
2. A műszaki vizsgáztatás, a rendszámtábla felszerelés, a forgalmi engedély beszerzésének költségei, a vagyonszerzési illeték, a zöldkártya költségei valamint a kötelező biztosítás nem részei a 
vételárnak, azokat az áron felül, azzal egyidejűleg tartozik a Vevő megfizetni a jogosult részére. 
3. A megrendelésbén megadott ár tájékoztató jellegű. A számlázott ár eltol arányosan eltérhet, amennyiben a számlakiállítás időpontjában irányadó az importőr állal kibocsátott hatályos forint 
alapú árlistában szereplő kiskereskedelmi ár megváltozott és/vagy az eladást terhelő mellékköltségek mértéke megváltozik. A hatósági döntésen alapuló árváltoztatás a felekre automatikusan 
kőtelező, és nem alapoz meg egyik részről sem elállási jogot. 
4. Vevó tudomásul veszi, hogy csak és kizárólag abban az esetben jogosult a szerződéstől elállni, ha az Eladó érdekkörében bekövetkezett árváltoztatás a megadott árhoz képest a 20%-ot 
meghaladja. Amennyiben a Vevő a fentiek ellenére mégis eláll a megrendelésétől, annyiban - az elállás közlésélől számítolt 30 napon belQl - köteles Eladó részére a megrendelés teljes 
összegéből számított 20 % (Alfa Romeo esetén 30%) mértékű meghiúsulási kötbért megfizetni. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a meghiúsulási kötbér nem fedezi Eladónak a 
megrendeléstől történő elállásával kapcsolatban keletkezel! valamennyi kárát, annyiban Eladó a meghiúsulási kötbéren felül keletkezeti egyéb kárainak a megtérítésé! is követelheti. 
Vevő tudomásul veszi, hogy a hatósági döntés mialt bekövetkező árváltozások a megrendeléstől történő elállás szempontjából figyelmen kivül maradnak, /éten pont szerinli elállási jogát Vevő az 
áremelés írásbeli közlésétől számítolt 8 napon belül írásban gyakorolhatja. Ha ezt elmulasztja, a szerződés a módosítóit árral érvényben marad. Vevő árváltozás niiatli elállása esetén az 
előlegként befizetett Összeg (egyszeres ősszegben) 8 napon belül visszajár. Ezt meghaladó igénnyel, beleértve az előleg után számltojt kamatot is, vevó nem léphet fel. Amennyiben Eladó 
kényszerűi elállni a szerződéstől, úgy Vevő részéről befizetett előleg visszajár, kamatok, költségek és egyéb kártérítés nélkül. 
5. Az előleg összege beszámít a vételárba. A vételár előleg felüli részét Vevő a jármű készre jelentésétől számítótl 5 napon belül tartozik Eladónak megfizetni. Ezen ősszeggel szemben Vevőt 
semmilyen beszámítási vagy visszatartási jog nem illeti meg. 
6. Amennyiben Vevő a vételár megfizetésével késedelembe esik, Eladó jogosult a késedelem után a mindenkori jogszabályok szerinli késedelmi kamatot felszámítani. 14 napot meghaladó 
késedelem esetén Eladó jogosult a szerződéstől elállni. Erre vonatkozó döntéséről a haláridő ellelte után köteles Vevőt írásban értesíteni. 
Vevő az ilyen esetre és módon bejelentett Eladói elállás elfogadásáról már most nyilatkozik. Valamint az ebből adódó károk megtérítését Vevő vállalja. 
7. Abban a kivételes esetben, ha a jármű átadása a teljes vételár fentiek szerinti megfizetése elölt megtörténnék, a jármű tulajdonjogát Eladó a vételár maradéktalan megfizetéséig fenntartja. 
A jármű átadásától kezdődően Vevőt terheli a jármüvei kapcsolatos mindennemű kárveszély és kockázat. A tulajdonjog megszerzéséig vevő nem jogosult a jármüvet eladni, bérbe vagy 
használatba adni, elzálogosítani, bizlosllékul adni, vagy egyéb módon rendelkezni felelte. Vevő köteles a tutajdonjog fenntartásának idejére, saját költségére a járműre felelősség -és casco 
biztosílásl kötni az Eladó által megjelöli biztosilólársasággal. 
8. A hatályos vámrendelkezések szerint, amennyiben a tehergépjárművet a közúti forgalomban utólagos átalakítást követően személyszállító járműként üzemeltetnek - a belföldi forgalom 
számára történt vámkezelés napjától számítolt 5 éven belül - , a személyszállító és a tehergépjármű közötti különbözelét meg kell fizetni. A vámteher-különbözet és járulékai a vevőt terhelik. 
Ezen jogszabályi előírásra Eladó külön kiemelten felhívta Vevő figyelmét, aki azl megértene és tudomásul vette, miáltal felek ezi igázott figyelem felhívásnak tekínlik. 
III. Szállítás 
1. A kész jánnü áladásáia a vételár fenliek szerinli teljes megfizelése után kerül sor. Megfizetésen átutalás eselén azt a napol kell érteni, amikor a vételár eladó bankszámláján megjelenik. 
2. Eladó a szerződés hatályba lépése után kiviteli módosítást nem fogad be a vevőtől. 
3. Vevő jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, ha Eladó a szerződés teljesítésével - neki felróható okból - több mint 60 napol késik. Ilyen esetben az előlegként befizetett összeg (egyszeres 
összegben) Vevőnek visszajár. 
4. Gyári késedelem, vagy vismaior eselén Eladó az eredetileg megadoll szállítási határidől további 8 hét lel meghosszabbíthatja. 
IV. Ajármö átadás-átvétele 
1. Vevő jogosult és kötetes a járművet a teljes vételár 5. pont szerinti kiegyenlítését kővetően Vevó állal Eladónak adott külön meghatalmazás alapján lefolytatott hatósági engedélyezést 
(forgalomba helyezést) kővető 10 napon belül átvenni. Amennyiben ezt elmulasztja Eladó a járművet Vevó költségére és kockázatára beraktározza. Raktározási köllségként Eladó a jánnü számla 
szerinti éltékének 0,05 %-át számítja fel naponta. 
2. Amennyiben Vevő a beraktározás után 15 napos póthatáridőn belül sem veszi át a járművet, Eíadó jogosult azt a szerződéstől való elállás mellett 3. félnek értékesíteni. Ez eselre a kívülálló 3. 
személy részére történő értékesítéssel - valamennyi szükséges halósági engedélyezési eljárás le folytai ására, szerződéskötésre kiterjedő hatállyal - Vevő már most jelen Állalános Eladási és 
Szállílásí Fellételek aláírásával meghatalmazza Eladói. Az elállás jogkövelkezményeirc nézve II. pont szabályai értelemszerűen irányadók. 
3. Eladó a harmadik fél részére történő értékesítés esetén jogosult és köteles a befolyt vételárral kárai levonása mellett vevővel elszámolni. 
V. Jótállás és szavatosság 
I. Eladó a gyártómű állal nyújtott garancia feliéieleknek megfelelően felelősséget sállal a gyári új jánnü kifogástalan működéséért és minőségéért a felhasznál! anyag és megmunkálást 
lekintetében a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően. 
1. A garanciára illetve a jótállásra vonatkozó szabályokat a járművel áladott karbantartási füzet tartalmazza. 
3. Eladó jótállási kötelezettségéi, amennyiben a hiba javítható, a hibás alkalrész díjmentes javításával vagy cseréjével teljesíti. 
4. A szállítás során bekövetkező sérülések, melyek javítása átadás előtt gyári technológiával megtörtént, nem alapoznak meg jótállási vagy szavatossági igényt. 
VI. Egyéb Használt gépkocsi beszámítása esetén, ha a Vevő használja a gépkocsit az új gépkocsi átadását megelőző 5. napig, úgy a kereskedő csak abban az cselben köteles a használt gépkocsit 
beszámítani, ha azon állapolbeli. vagy műszaki változás (lopás, sérülés, műszaki hiba, slb.) nem következeit be. Vevó hozzájárul, hogy Eladó személyes okmányairól fénymásolatot készítsen, 
adatait feldogozza, tárolja és marketing tevékenységhez felhasználja. 
VII. Állalános rendelkezések 
1. Eladó ezennel tájékoztatja vevőt, hogy a gépjármű katalógusokban, prospektusokban foglalt műszaki adatok tájékoztató jellegűek. 
2. Mindkét fél valamennyi kötelezettségének teljesítése szempontjából az eladó székhelye számll teljesítést helynek. 
3. Felek közötti a szerződés értelmezéséből és teljesítéséből keletkező jogviták eldöntésére a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 
4. Vevő jelen szerződés aláírásával hozzájárul almoz, hogy az általa adóit nyilatkozat alapján A személyes adatok védelméről szóló 1992. évi LXT1I Tv. rendelkezései szerint Eladó személyes 
adatait kezelje. 
5. Jelen szerződés által nem szabályozóit kérdésekben a Magyar Polgári Törvénykönyv adásvételi szerződésre vonatkozó szabályai az irányadók. 

i 
Kbl.l25.§. 
(4)Az ajánlatkérő köteles szerződéses felteidként előími.hogy 
a nyertes ajánlattevő nem fízel.illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költs egeket, melyek az 56.§(l) bekezdés k ) pontja szerinli feltéleleknek nem megfelelő társaság 

lekintetében merülnek fel.ís melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 
b)a szerződéses teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számira megismerhetővé teszi és az (5) bekezdés szerinli ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul 
értesíti. 
(5) Az ajánlatkérőként szerzódót fél jogosult és egyben köteles a szerződési felmondani, ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon ha 
a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó lulajdoni részesedési szerez valamely olyan jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaság,amely nem felel meg az 56.§(i) bekezdés k) pontjában meghatározóit fellételeknek. 
b)a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedési szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
lársaságban.amely nem felet meg az 56.g(l) bekezdés k)pontjában meghatározott feltételeknek. 
(ó) Az (5) bekezdés szerinli felmondás eselén a nyertes ajánlat le vő a szerződés megszűnése elölt már teljesíteti szolgáttatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékre jogosult. 

Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, megérteilék és mini akaratukkal mindenben egyezői a mai napon jóváhagyólag aláírták. 
Jelen szerződésből két egymással azonos példány készüli, melyből aláírási kővetően mindkét szerződő fél l-l példányi kap. „ 
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1i47Budajies!, Ovu. 128-132. 
Te!.: 422-140O 
Fax: 422-4409 

Megrendelő adatai 
Név: 
Cim: 

1163 Budapest, Kerepesi út 176. 
Tel.: 404-0404 
Fax: 404-1404 

1144 Budapest, Füredi u. 65. 
Tel/fax: 220-8948 

MEGRENDELÉS 

XIV Kerület Zugló önkormányzata 
1145 Budapest Pétervárad u 2 

Cég eselén 
Adószám: 
Ügyintéző neve: 

Szem.sz. utolsó 4: 
Telefon: 

Mobil: 
e-mail: 

Gépkocsi 
szinkom típus ár 

345.S30.2 Fiat Freemont 2.0 Multijet Lounge 4 x 4 Aut 

Szín 
Kárpit 

Extrák 
kód 

extra kód 
210 

kód 
PXR 

megnevezés 
Underground fekete 

szín felár 

megnevezés ár 

Összesen 
Kedvezmény: 

Vételár extrákkal: 

9 840 000 Ft 
-878 500 Ft 

8 961 500 Ft 

A fenti árak 27% Áfát tartalmaznak. Áfa változás esetén, az árak annak megfelelően módosulnak. Az ár, a felszereltség, és a 
műszaki paraméterek változtatásának jogát a vezérképviselet fenntartja. Az adott akció csak az akciós időszak végéig átadott 
gépkocsikra érvényes. Megkezdett teljesítés esetén az előleget nem áll módunkban visszafizetni, Felek azt bánatpénznek lekitik. A 
fenti vételár nem tartalmazza a forgalomba helyezési költségeket (0 revízió, kötelező tartozékok, vizsga, zöldkártya, vagyonszerzési 
illeték, törzskönyv, forgalmi eng., frsz., Gfb.) 

Forg. helyezési költség: 

Beszámítás 
Tipus: 
Frsz: 
Beszámitási ár: 

Előleg összege: 
A fennmaradó vételár riálrálék 

110000 FT (vagyonszerzési il). nélkül) 

Finanszírozás 
Finanszírozó neve: 
Kezdőrészlet: 
Futamidő: 

5 munkanappal kiegyenlítendő. 

'Bá-daPest,2oKe/ef-Pesr 
f* Márkakereskedés és Márkaszerviz 
1147 Bud^est, C^mörjút 
1163 Budapest Kyfepesl^ 

XRá^^létVeseKft' 

jgf Tel: 422-4400 
76. Tel: 404-04O'i 
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RÁCZ KíLET-PEST KFT. 1163 Budapest, Kerepesi út 176. Általános Eladási és Szállítást Feliéielei Hatályos 2012. 08. lO-lölól visszavonásig 
A jelen .Általános Eladási és Szállítási Fettélelek elválaszthalallan részét képezik a Szállító/Eladó és a Megrendelő/Vevő kőzöl! személygépkocsik és haszonjárművek szállítására vagy 
adásvételére létrejövő szerződésnek. Az Általános Eladási és Szállítási Feltételekben foglaltaktól kizárólag a felek írásos megállapodása alapján lehel ellémi. 
I. Ajánlati kötöttség és a szerződés létrejötte 
1. A felek kőzötli minden jognyilatkozat csak írásban érvényes. írásbeli értesítésnek tekintik a felek a postai úton történő közlés mellett a faxon, e-mailben történd értesítést is. 
2. A Szállító/Eladó számára a megrendelésben foglaltak csak azt követően válnak kötelezővé, ha azokat írásban visszaigazolja. Jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek a Szállító/Eladó 
által történó aláírása a megrendelés visszaigazolása. A rendelés igazolással azonos elbírálás alá esik a készre jelenlés és a számla kiálíílása is. 
3. A szerződés érvénybe - és hatályba lépésének előfeltétele, hogy a Megrendelő/Vevő az ajánlat szerinti vételár 20%-á( (Alfa Romeo esetén 30%) előlegként átutalással vagy pénztári 

befizetéssel a megrendelés aláírásától számítol! 2 napon belül megfizesse. Felek megállapodása alapján az előleg mértéke eltérhet a 20%-!ól. 
4. Vevő vállalja, hogy legkésőbb a gépkocsi telephelyünkre történő beérkezéséig biztosítja a forgalomba helyezéshez szükséges doktimenlumokal (cégbírósági végzés, aláírási címpld., szem. ig, 

GtV ha a Vevő intézi). Továbbá Vevő vállalja, hogy a finanszírozó állal előirt dokumentumokat az Eladó rendelkezésére bocsátja. 
II. Árakéi fizetési fellélelek 
1. Az árkípzés alapját az importőr állal kibocsátott mindenkor hatályban lévő forinl alapú árlista képezi, amely magában foglalja a szállítás költségeit az Eladó telephelyéig, valamint a váin és 
adók összegét. 
2. A műszaki vizsgáztatás, a rendszámtábla felszerelés, a forgalmi engedély beszerzésének költségei, a vagyonszerzési illeték, a zöldkártya költségei valamin! a kötelező biztosítás nem részei a 
vételárnak, azoka! az áron felül, azzal egyidejűleg tartozik a Vevő megfizetni a jogosull részére. 
3. A megrendelésben megadott ár tájékoziató jellegű. A számlázott ár etlöl arányosan eltérhet, amennyiben a számiakiái lilás idóponljában irányadó az importőr állal kibocsátott hatályos forint 
alapú árlistában szereplő kiskereskedelmi ár megváltozóit és/vagy az eladást terhelő mellékköltségek mértéke megváltozik. A hatósági döntésen alapuló árváltoztatás a felekre automalikusan 
kőtelező, esnem alapoz meg egyik részról sem elállási jogot. 
■1. Vevő tudomásul veszi, hogy csak és kizárólag abban az cselben jogosult a szerződéstől elállni, ha az Eladó érdekkörében bekövetkezett árváltoztatás a megadott árhoz képest a 20%-ot 
meghaladja. Amennyiben a Vevő a fentiek ellenére mégis eláll a megrendelésétől, annyiban - az elállás közlésétől számított 30 napon belül - köteles Eladó részére a megrendelés teljes 
Összegéből számítolt 20 % (Alfa Romeo esetén 30%) mértékű meghiúsulási kötbért megfizetni. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a meghiúsulási kötbér nem fedezi Eladónak a 
megrendeléstől történő elállásával kapcsolatban keletkezett valamennyi kárál, annyiban Eladó a meghiúsulási kötbéren felül keletkezeti egyéb kárainak a megtérítését is követeidéii. 
Vevő tudomásul veszi, hogy a hatósági döntés miatt bekövetkező árváltozások a megrendeléstől történő elállás szempontjából figyelmen kívül maradnak. Jelen pont szerinti elállási jogál Vevő az 
áremelés írásbeli közlésélöl számított 8 napon belül írásban gyakorolhatja. Ha ezt elmulaszlja, a szerződés a módosított árral érvényben marad. Vevő árváltozás miatti elállása esetén az 
előlegként befizelelt összeg (egyszeres összegben) 8 n3pon belül visszajár. Ezt meghaladó igénnyel, beleértve az előleg után számítóit kamatot is, vevő nem léphet fel. Amennyiben Eladó 
kényszerül elállni a szerződéstől, úgy Vevő részérói befizetett előleg visszajár, kamatok, költségek és egyéb kártérítés nélkül. 
5. Az előleg összege beszámít a vételárba. A vételár előleg felüli részé! Vevő a jármű készre jelentéseiéi számított 5 napon belül larlozík Eladónak megfizetni. Ezen ősszeggel szemben Vevői 
semmilyen beszámítási vagy visszatartási jog nem illeli meg. 
6. Amennyiben Vevő a vételár megfizetésével késedelembe esik. Eladó jogosull a késedelem után a mindenkori jogszabályok szerinti késedelmi kamatot felszámítani. t<f napol meghaladó 
késedelem esetén Eladó jogosull a szerződéstől elállni. Erre vonatkozó döntéséről a határidő eltelte után köteles Vevőt írásban értesíteni. 
Vevő az ilyen esetre és módon bejelenteti Eladói elállás elfogadásáról már most nyilatkozik. Valamint az ebből adódó károk megtérítését Vevő vállalja. 
7. Abban a kivételes esetben, ha a jármű átadása a teljes vélelár fentiek szerinlt megfizetése elölt megtörténnék, a jármú tulajdonjogai Eladó a vételár maradéktalan megfizetéséig fenntartja. 
A jármű átadásától kezdődően Vevőt terheli a járművel kapcsolatos mindennemű kárveszély és kockázat. A tulajdonjog megszerzéséig vevő nem jogosult a jármüvet eladni, bérbe vagy 
használatba adni, elzálogosítani, bizlosítéktil adni, vagy egyéb módon rendelkezni felette. Vevő köteles a tulajdonjog fenn tartásának idejére, sajá! köllségére a járműre felelősség -és casco 
biztosítás! kölni az Eladó állal megjelölt biztosítótársasággal. 
S. A hatályos vámrendelkezések szerint, amennyiben a tehergépjárművet a közúti forgalomban utólagos átalakítás! követően személyszállító járni Óként üzemeilelnek - a belföldi forgalom 
számára történt vámkezelés napjától számítolt 5 éven belül - , a személyszállító és a tehergépjármű közötti különbözeté! meg kell fizeiní. A vántleher-különbözet és járulékai a vevőt terhelik. 
Ezen jogszabályi előírásra Eladó külön kiemelten felhívta Vevő figyelmét, aki azt megértelte és tudomásul vette, miáltal felek ezt igazolt figyelem felhívásnak tekintik. 
III. Szállítás 
1. A készjármű átadására a vételár fentiek szerinlt teljes megfizetése után kerül sor. Megfizetésen átutalás esetén azt a napol kell érteni, amikor a vélelár eladó bankszámláján megjelenik. 
2. Eladó 3 szerződés hatályba lépése után kiviteli módosítás! nem fogad be a vevőtől. 
3. Vevő jogosult a szerződésiéi egyoldalúan elállni, ha Eladó a szerződés teljesítésével - neki felróható okból - több mint 60 napot késik. Ilyen esetben az előlegként befizetett összeg (egyszeres 
összegben) Vevőnek visszajár. 
A. Gyári késedelem, vagy vis maior eselén Eladó az eredetileg megadolt szállítást határidől további 8 héttel meghosszabbíthatja. 
IV. A jármű átadás - átvélele 
1. Vevő jogosull és köleles a járművet a teljes vélelár 5. pont szerinti kiegyenlítését követően Vevő által Eladónak adott külön meghatalmazás alapján lefolytatott hatósági engedélyezési 
(forgalomba helyezést) követő 10 napon belül átvenni. Amennyiben ezt elmulasztja Eladó a jármüvei Vevő költségére és kockázatára beraktározza. Raktározási költségkén! Eladó a jármű számla 
szerinti értékének 0,05 %-ál számítja fel naponta. 
2. Amennyiben Vevő a beraktározás után 15 napos póthatáridőn belül sem veszi ál a jármüvet, Eladó jogosull azt a szerződéstől való elállás mellett 3. félnek értékesíteni. Ez esetre a kívülálló 3. 
személy részére történő értékesítéssel - valamennyi szükséges halósági engedélyezési eljárás lefolytatására, szerződéskötésre kiierjedő hatállyal - Vevő már most jelen Általános Eladási és 
Szállítási Feltélelek aláírásával meghatalmazza Eladót. Az elállás jogkövetkezményeire nézve II. pont szabályai értelemszerűen irányadók. 
3. Eladó a harmadik fél részére lörténö értékesítés eselén jogosult és köteles a befolyt vételárral kárai levonása mellett vevővel elszámolni. 
V. Jótállás és szavatosság 
I. Eladó a gyártómű által nyújtott garancia feltéleleknek megfelelően felelősségei vállal a gyári új jármű kifogástalan működéséért és minőségéért a felhasznált anyag és megmunkálás! 
tekintetében a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően. 
1. A garanciára illetve a jótállásra vonatkozó szabályokai a jármüvei átadott karbantartási fDzel tartalmazza 
3. Eladó jótállási kötelezettségét, amennyiben a hiba javílhaló, a hibás alkatrész díjmentes javításával vagy cseréjével teljesflt. 
A. A szállítás során bekövetkező sérülések, melyek javítása átadás elöl! gyári technológiával megtörténi, nem alapoznak meg jótállási vagy szavatossági igényt. 
VI. Egyéb Használt gépkocsi beszámítása esetén, ha a Vevő használja a gépkocsit az új gépkocsi átadása! megelőző 5. napig, úgy a kereskedő csak abban az eselben köteles a használt gépkocsi! 
beszámítani, ha azon állapotbeli, V3gy műszaki változás (lopás, sérülés, műszaki hiba, stb.) nem következett be. Vevő hozzájárul, hogy Eladó személyes okmányairól fénymásolatot készítsen, 
adatait feldogozza, tárolja és marketing tevékenységhez felhasználja. 
VII. Általános rendelkezések 
1. Eladó ezennel tájékoztatja vevői, hogy a gépjármű katalógusokban, prospektusokban foglal! műszaki adalok tájékoztató jellegűek. 
2. Mindkét fél valamennyi kötelezettségének teljesítése szempontjából az eladó székhelye számi! teljesítési helynek. 
3. Felek közötti a szerződés értelmezéséből és teljesíléséből kelelkező jogvilák eldöntésére a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességél kőtik ki. 
4. Vevő jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az általa adolt nyilatkozat alapján A személyes adatok védelméről szóló 1992. évi LX1II Tv. rendelkezései szerint Eladó személyes 
adatai! kezelje. 
5. Jelen szerződés állal nem szabályozol! kérdésekben a Magyar Polgári Törvénykönyv adásvételi szerződésre vonatkozó szabályai az irányadók. 

Kbt.l25.§. 
(4)Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként elöfrni.hogy 
a nyertes ajánlattevő nem fizet.illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan kőllségekel.melyek az 56.§(1) bekezdés k ) pontja szerinlt feltételeknek nem megfelelő társaság 

tekintetében merülnek fet,és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 
b)a szerződéses teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetél az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és az (5) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérő! haladéktalanul 
értesíti. 
(5) Az ajánlatkérőként szerződő! fél jogosull és egyben köteles a szerződés! felmondani, ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érinteti feladata ellátásáról 
gondoskodni ludjon ha 
a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-o! meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
lársaság.amely nem felel meg az 56.§£l) bekezdés k) pontjában meghatározol! fel léte leknek. 
b)a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
lársaságban,amely nem felel meg az 56.§(l) bekezdés kjpontjában meghatározott felléleleknek. 
(6) Az (5) bekezdés szerinti felmondás esetén a nyertes ajánlatlevő a szerződés megszűnése elölt már teljesítet! szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékre jogosul!. 

Szerződő felek jelen szerződés! elolvasták, megértetlék és mint akaratukkal mindenben egyezőt a mai napon jóváhagyótag aláírták. 
Jelen szerződésből ké! egymással azonos példány készült, melyből aláírás! követően mindkét szerződő fél 1-1 példányt kap. 
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1147 Budapest. Öv u. 128-132. 
Tel.: 422-4-500 
Fax: 422-4409 

Megrendelő adatai 
Név: 
Cím: 

1163Budapest, Kerepesiül 176. 
Te!.: 404-0404 
Fax: -504-1404 

1144 Budapest, Füredi u. 65. 
Tel/fax: 220-8948 

MEGRENDELÉS 

XIV Kerület Zugló önkormányzata 
1145 Budapest Pétervárad u 2 

Cég esetén 
Adószám: 
Ügyintéző neve: 

Szem.sz. utolsó 4: 
Telefon: 

e-mail: 
Mobil: 

Gépkocsi 
szinkom típus ár 

198.5M4.1 Fiat Bravó 1.4 T-jet Dynamic 

Szín 
Kárpit 

Extrák 
kód 

extra kód 
5CA 

kód 
296 

megnevezés 
Divino bianco 

szín felár 

megnevezés ár 
2 zónás automata klíma 
Blue&Me (telefon kihangositó) 
Kisméretű pótkerék 
Tempómat 
Tolatoradar 
Kormányról vezérelhető rádió és telefon és sp bőrkormány 
Sail kárpit 
sp csomag 
Könnyűfém keréktárcsa 

Összesen 5 270 350 Ft 
Kedvezmény: -781 850 Ft 

Vételár extrákkal: 4 488 500 Ft 

A fenti árak 27% Áfát tartalmaznak. Áfa változás esetén, az árak annak megfelelően módosulnak. Az ár, a felszereltség, és a 
műszaki paraméterek változtatásának jogát a vezérképviselet fenntartja. Az adott akció csak az akciós időszak végéig átadott 
gépkocsikra érvényes. Megkezdett teljesítés esetén az előleget nem áll módunkban visszafizetni, Felek azt bánatpénznek tekitik. A 
fenti vételár nem tartalmazza a forga lomba helyezési költségeket (0 revízió, kötelező tartozékok, vizsga, zöldkártya, vagyonszerzési 
illeték, törzskönyv, forgalmi eng., frsz., Gfb.) 

Forg. helyezési költség: 

' Beszámítás 
Típus: 
Frsz: 
Beszámítási ár: 

110000 FT (vagyonszerz. Illeték nélkül) 

Finanszírozás 
Finanszírozó neve: 
Kezdőrészlet: 
Futamidő: 

Előlegf£&iáége: 
A fent maradó vételi 

Omr^Mnmm 
iáiralí ss 

BiidapW 
1147 Budapest, Csömöri út 39. Tel: 422-4400 
1163 BydactesW Kerepesi út .176. Tel: 404-0404 

L.. ^vwvyíklilej/ipest.hu 

tó átvétet előtt 5 munkanappal kiegyenlítendő. 

és Márkaszerviz 
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RACZ KELET-PEST KFT. 1163 Budapest, Kerepesi út 176. Általános Eladísi és Szállítási Fellételei Hatályos 2012.08.10-tőlól visszavonásig 
A jelen Álalános Eladási és Szállítási Feltételek elválaszthatatlan részéi képezik a Szállító/Eladó és a Megrendelő/Vevő közötl személygépkocsik és haszonjárművek szállítására vagy 
adásvétele létrejövő szerződésnek. Az Általános Eladási és Szállítási Fellételekben foglaltaktól kizárólag a felek írásos megállapodása alapján lehet eltérni. 
I. Ajánla ti kötöttség és a szerződés létrejötte 
1. A felek lizölti minden jognyilalkozat csak írásban érvényes. írásbeli értesítésnek tekintik a felek a postai úton történő közlés mellett a faxon, e-mailben lőfténő értesítési is. 
2. A Szá'HWEIadó számára a megrendelésben foglaltak csak azt követően válnak kötelezővé, ha azokat írásban visszaigazolja. Jelen Általános Eladási és Szállítási Fellélelek a Szállító/Eladó 
által löitértó aláírása a megrendelés visszaigazolása. A rendé lés igazolással azonos elbírálás alá esik a készre jelentés és a számla kíállílása is. 
3. A szerződés érvénybe - és hatályba lépésének előfeltétele, hogy a Megrendelő/ Ve vő az ajánlat szerinti vételár 20%-ál (Alfa Romeo esetén 30%) előlegként átutalással vagy pénztári 

befizetéssíi a megrendelés aláírásától számítol! 2 napon belül megfizesse. Felek megállapodása alapján az előleg mértéke eltérnél a 20%-tól. 
■f. Vevő vállalja, hogy legkésőbb a gépkocsi telephelyünkre történő beérkezéséig biztosítja a forgalomba helyezéshez szükséges dokumenlumoka! {cégbírósági végzés, aláírási címpld., szem. ig, 

Gíb.- ha a Veyö intézi). Továbbá Vevő vállalja, hogy a finanszírozó áltat előírt dokumentumokat az Eladó rendelkezésére bocsátja. 
II. Árak és fizetési fellételek 
1. Az árképzés alapját az importőr által kibocsátóit mindenkor hatályban lévő forint alapú árlista képezi, amely magában foglalja a szállítás költségeit az Eladó telephelyéig, valamint a vám és 
adók összegét. 
2. A műszaki vizsgáztatás, a rendszámtábla felszerelés, a forgalmi engedély beszerzésének költségei, a vágjon szerzési illelék, a zöldkártya költségei valamint a kőtelező biztosítás nem részei a 
vételárnak, arakat az áron felül, azzal egyidejűleg tartozik a Vevő megfizetni a jogosult részére. 
3. A megrendelésben megadott ár tájékoztató jellegű. A számlázott ár ettől arányosan eltérhet, amennyiben a számlakiállítás időpontjában irányadó az importőr által kibocsátott halályos forint 
alapú árlistában szereplő kiskereskedelmi ár megváltozóit és/vagy az eladási terhelő mellékköllségek mértéke megváltozik. A hatósági döntésen alapuló árváltoztatás a felekre aulomaltkusan 
kőtelező, és rím alapoz meg egyik részről sem elállási jogot. 
4. Vevő lud-Miiásul veszi, hogy csak és kizárólag abban az esetben jogosult a szerződéstől elállni, ha az Eladó érdekkörében bekővelkezelt árváltoztatás a megadott árhoz képest a 20%-ot 
meghaladja. Amennyiben a Vevő a fenliek ellenére mégis eláll a megrendelésétől, annyiban - az elállás közlésétől számllotl 30 napon belül - köteles Eladó részére a megrendelés leljes 
összegéből siámllotl 20 % (Alfa Romeo esetén 30%) mértékű meghiúsulási kötbért megfizetni. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a meghiúsulást kőlbér nem fedezi Eladónak a 
megrendeléstől történő elállásával kapcsolatban keletkezelt valamennyi kárál, annyiban Eladó a meghiúsulási kötbéren felül keletkezeti egyéb kárainak a megtérítését is követelheti. 
Vevő tudomásul veszi, hogy a halósági döntés miatt bekövetkező árváltozások a megrendeléstől történő elállás szempontjából figyelmen kívül maradnak. Jelen ponl szerinti elállási jogát Vevő az 
áremelés írásbeli közlésétől számítolt 8 napon belül Írásban gyakoroIhatja. Ha ezt elmulasztja, a szerződés a módosított árral érvényben marad. Vevő árváltozás miatti elállása esetén az 
előlegként befizetett összeg (egyszeres összegben) 8 napon belfll visszajár. Ezt meghaladó igénnyel, beleértve az előleg után számllojl kamatot is, vevő nem léphet fel. Amennyiben Eladó 
kényszerű! elállni a szerződéstől, úgy Vevő résziről befizetelt előleg visszajár, kamatok, költségek és egyéb kártérítés nélkül. 
5. Az előleg összege beszámít a vételárba. A vételár előleg felüli részéi Vevő a jármú készre jelentésétöt számítót! 5 napon belül larlozik Eladónak megfízelni. Ezen összeggel szemben Vevő! 
semmilyen beszámítási vagy visszalarfási jog nem illeti meg. 
6. Amennyiben Vevő a vételár megfizetésével késedelembe esik, Eladó jogosul! a késedelem után a mindenkori jogszabályok szerinli késedelmi kamatot felszámítani, l-l napot meghaladó 
késedelem eseién Eladó jogos fi ll a szerződéstől elállni. Erre vonatkozó döntéséről a haláridő ellelte után köteles Vevőt írásban értesíteni. 
Vevő az ilyen esetre és módon bejelentett Eladói elállás elfogadásáról már mos! nyitalkozik. Valamint az ebből adódó károk megtérítését Vevő vállalja. 
7. Abban a kivételes esetben, ha a jármű átadása a teljes vételár fenliek szerinti megfizetése előtl megtörténnék, a jármú tulajdonjogát Eladó a vételár maradékialan megfizetéséig fenntartja. 
A jármű áladisálól kezdődően Vevőt terheli a jármüvei kapcsolatos mindennemű kárveszély és kockázat. A tulajdonjog megszerzéséig vevő nem jogosul! a jármüvet eladni, bérbe vagy 
használatba adni, elzálogosítani, biztosítékul adni, vagy egyéb módon rendelkezni felelte. Vevő köteles a tulajdonjog fenntartásának idejére, saját költségére a járműre felelősség -és casco 
bizlosítást kölni az Eladó állal megjelöl! biztosítótársasággal. 
8. A halályos vám rendelkezések szerint, amennyiben a lehergépjármüvel a közúti forgalomban ulőlagos átalakítást követően személyszállító járműként üzemelteinek - a belföldi forgalom 
számára történi vámkezelés napjától számítolt 5 éven belül - , a személyszállító és a tehergépjármű közötti különbözetét meg kell fizetni. A vámteher-kütönbözet és járulékai a vevőt terhelik. 
Ezen jogszabályi előírásra Eladó külön kiemelten felhívta Vevő figyelmei, aki azt megértei te és tudomásul vélte, miáltal felek ezi igazolt figyelem felhívásnak tekintik. 
III. Szállítás 
1. A készjármű áladására a vételár fenliek szerinli teljes megfizetése után kerül sor. Megfizetésen álulalás esetén azt a napot kell érteni, amikor a vételár eladó bankszámláján megjelenik. 
2. Eladó a szerződés hatályba lépése után kiviteli módosítást nem fogad be a vevőtől. 
3. Vevő jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, ha Efadó a szerződés leljes Itésé vei - neki felróhaló okból - több mini 60 napol késik. Uyen esetben az elölegkénl befizetett ősszeg (egyszeres 
ősszegben) Vevőnek visszajár. 
4. Gyári késedelem, vagy vis maior esetén Eladó az eredetileg megadott szállítási határidőt további 8 héllel meghosszabbilhalja. 
IV. A jármű átadás - átvétele 
1. Vevő jogosult és köteles a járművel a teljes vételár 5. ponl szerinli kiegyenlítéséi követően Vevő állal Eladónak adolt külön meghatalmazás alapján lefolytától! hatósági engedélyezést 
(forgalomba helyezési) követő 10 napon belül átvenni. Amennyiben ezt elmulasztja Eladó a járművet Vevő költségére és kockázatára beraklározza. Raktározási költségkén! Eladó a jármú számla 
szerinti értékének 0,05 %-ál számúja fel naponta. 
2. Amennyiben Vevő a berakfározás ulán 15 napos póthaláridón belül sem veszi ál a jármüvet, Efadó jogosult azt a szerződéstől való elállás mellett 3. félnek értékesíteni. Ez esetre a kívülálló 3. 
személy részére történő értékesítéssel - valamennyi szükséges halósági engedélyezési eljárás lefolylalására, szerződéskötésre kiterjedő hatállyal - Vevő már mosl jelen Állalános Eladási és 
Szállllási Feltélelek aláírásával meghatalmazza Eladót. Az elállás jogkövetkezményeire nézve II. pont szabályai értelemszerűen irányadók. 
3. Eladó a harmadik fél részére történő értékesítés esel én jogosult és köteles a befolyt vételárral kárai levonása melleit vevővel elszámolni. 
V. Jótállás és szavatosság 
1. Eladó a gyártómű által nyújtott garancia felléleleknek megfelelően felelősséget vállal a gyári új jármű kifogástalan működésééit és minőségéért a felhasznál! anyag és megmunkálási 
tekínlelében a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően. 
2. A garanciára illetve a jótállásra vonatkozó szabályokat a járművel átadott karbantartási füzei lartalmazza, 
3. Eladó jótállási kőletezetlségét, amennyiben a hiba javítható, a hibás alkatrész díjmentes ja vitásával vagy cseréjével teljesíti. 
■1. A szállítás során beköveikező sérülések, melyek javítása átadás elölt gyári technológiával megtörténi, nem alapoznak meg jótállási vagy szavafossági igényt. 
VI. Egyéb Használl gépkocsi beszámítása esetén, ha a Vevő használja a gépkocsit az új gépkocsi átadásai megelőző 5. napig, úgy a kereskedő csak abban az eselben köteles a használt gépkocsit 
beszámítani, ha azon állapotbeli, vagy műszaki változás (lopás, sérülés, műszaki hiba, slb.) nem következett be. Vevő hozzájárul, hogy Eladó személyes okmányairól fénymásolatot készítsen, 
adalail feldogozza, tárolja és marketing tevékenységhez felhasználja. 
VII . Általános rendelkezések 
1. Eladó ezennel tájékoztatja vevőt, hogy a gépjármű katalógusokban, prospeklu sokban foglalt műszaki adatok tájékozta tó jellegűek. 
2. Mindkél fél valamennyi kötelezetIségének leljesílése szemponljábóf az eladó székhelye számít teljesítési helynek. 
3. Felek közölli a szerződés értelmezéséből és leljes Késéből keletkező jog vi Iák eldöntésére a Pesti Közponli Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességéi kötik ki. 
4. Vevő jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az állala adoll nyilatkozat alapján A személyes adatok védelméről szóló 1992. évi LX1II Tv. rendelkezései szcrinl Eladó személyes 
adatai! kezelje. 
5. Jelen szerződés állal nem szabályozóit kérdésekben a Magyar Polgári Törvénykönyv adásvételi szerződésre vonatkozó szabályai az irányadók. 

Kbt.l25.§. 
(4)Az ajánlatkérő köteles szerződéses fellélelkénl elöfrni.hogy 
a nyertes ajánlattevő nem fizel.illclve számol el a szerződés teljesítésével Összefüggésben olyan köllségekel.melyek az 56.§(l) bekezdés k ) pontja szerinli feltételeknek nem megfelelő társaság 

tekintetében merülnek fel,és melyek a nyertes ajánlattevő adóköleles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 
b)a szerződéses leíjesílésének leljes időtartama afall tulajdonosi szerkezetél az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és az (5) bekezdés szerinli ügyletekről az ajánlatkérői haladéktalanul 
értesíti. 
(5) Az ajánlaikérökénl szerződői fél jogosult és egyben köteles a szerződési felmondani, ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé leszi, hogy a szerződéssel érintett feladala ellátásáról 
gondoskodni tudjon ha 
a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedési szerez valamely olyan jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaság,amely nem felel meg az 56.§( I) bekezdés k) ponljában meghatározót! felléleleknek. 
b)a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvellenül 25%-ot meghaladó lulajdoni részesedési szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaságban.amely nem felel meg az 5ó.J(l) bekezdés kjpontjában meghatározott feltételeknek. 
(6) Az (5) bekezdés szerinli felmondás eselén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése elöli már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékre jogosult. 

Szerződő, felek jélefrs'zWzídéSI'eloKjsJák, megelletlek és mini akaratukkal mindenben egyezői a mai napon jóváhagyólag alálrfák. 
Jele| sj^r|c|jésből kél egymással &Mf^éífy<kUl&^melyből aláírást kővetően mindkél szerződő fél l-l példányi kap. 
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