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mint eladó (a továbbiakban: Eladó),

köZött a mai napon, az alábbi feltételek szerint:

]., Az Eladó eladja a Vevő megvásárolja az Eladó kizárólagos tulajdonát képező alábbi 9épjármúvet:

Szerződésszám: MTZH 1 ],/005300

MERCEDES BENZ SPR|NTER 516/4325 alvázzal, platóval az l.számű melléklet szerint
WDB 906.155- 1N-473.040

6 51.95 5- 30- 489.4LL

Típus:

Alvázszám,.
Motorszám:

Az Eladó a jelen pontban megjelölt gépjármúvet a Vevő mint Lízingbeadó és a Lízíngbevevő között megkötésre kerüló
lízingszerződés alapján közvetlenül a Lízingbevevó birtokába adja. A birtokbaadásról átadás-átvételi jegyzőkönyv
készül, amelyet az Eladó és a Lízingbevevő írnak alá.

A gépjármű Lízingbevevó részére történő birtokbaadásának időpontja:2011.06.2O.
A gépjárműhöz tartoző okmányok (forgalmi engedély, törzskönw) Eladó részéről történő átadásának, VevÓ/LÍzingbevevő
részéről történő átvételének idópontja: 2011.06.20,

2. Jelen jogügylet visszterhes. ízerződő felek jelen szerződés tárgyát képező gépjármű kölcsönösen kialkudott vételárát
].3 33]. ooo,-Ft + ÁFA összegben határozzák meg. Fenti vételárat Vevő az Eladó számlája alapján a jelen szerzódésben
és a BALAToN-PARTI KFT (8600 slÓFoK PETÓF| SÉTÁNY 3. -val mint Lízingbevevővel (továbbiakban Lízingbevevó) az
1. pontban mejelölt 9épjármű lízingbe adására és vételére vonatkozóan megkötött/megkötendő Pénzügyi
Lízingszerződésben foglaltak szerint bankszámlára történő átutalással egyenlíti ki.

3. Az Eladónak tudomása van arról, hogy a Vevő, mint Pénzügyi lntézmény abból a célból vásárolja meg a jelen

szerződés 1. pontjában meghatározott gépjárművet, hogy azt lízingszerződés alapján a 2. pontban megjelölt
Lízingbevevő részére lízingbe adja.

4. Az Eladó kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező gépjármű kizárólagos tulajdonát képezi, és egybeni
szavatol a gépjármú per-, teher-, és igénymentességéért. 

:

5. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő jelen szerződés alapján kizárólag a vételár megfizetésére kötelezett, A Vevő
mint Lízingbeadó valamennyi, a jelen adásvételi szerződésből eredő jogát (a tulajdonjoga és az általa megfizetett
vételár bármely jogcímen történő részbeni vagy teljes visszatérítésére vonatkozó igénye kivételével) a közte és a
Lízingbevevő között megkötött/me9kötendő, a 2. pontban hivatkozott lízingszerződés keretében a LÍzingbevevőre
engedményezi.

6. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen adásvételi szerződés létrejöttének feltétele az, hogy a Vevő és a Lízingvevevő
között érvényes és hatályos lízingszerződés jöjjön létre. A jelen adásvételi szerzódés hatálybalépésének időpontja az
adásvételi szerződés 2. pontjában meghatározott lízingszerződés hatálybalépésének napja.

7. A jelen adásvételi szerződés 3. pontjában foglaltakra tekintettel az Eladő tudomásul veszi illetve a jelen adásvételi
szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Vevőnek mint Lízingbeadónak az Eladóval kötött jelen
adásvételi szerződésből eredő kötelezettségei - kivéve a Lízingbeadót mint Vevőt terhelő vételár fizetési kötelezettséget
- a Lízingbevevőt terheljék, és azok teljesítését a Lízingbevevő a Vevőtől mint Lízingbeadótól a lízingszerződés hatályba
lépése esetére a a lízingszerződés aláírásával átvállalja,



8. A szerződő felek ezennel megállapodnak abban, hogy a Vevő a lízingszerződés aláírásával a Lízingbevevővel
szemben fennálló elsó lízingdíj követelését az Eladóra engedményezi a jelen adásvételi szerződésből eredő, az Eladóval
szemben fennálló vételár-előleg illetve vételár-rész fizetési kötelezettsé9e részbeni kiegyenlítéseként, amely
engedményezés következtében a Lízingbevevő a Vevővel, mint Lízingbeadóval szemben fennálló első lízingdíj részlet
tartozását közvetlenül az Eladónak köteles megfizetni. Az Eladó a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi az
engedményezés megtörténtét, és hozzájárul ahhoz, hogy a Vevő vételártartozását részben a fentiek szerint egyenlítse
ki.

9. A gépjármű végszámla szerinti - még ki nem egyenlített - vételárát a Vevó mint Lízingbeadó az alábbi feltételek
együttes fennállása esetén fizeti meg az Eladónak az utolsóként teljesített feltéte| teljesítését követő nyolc (8) napon
belül.
Hivatkozott fizetési feltételek:
a./ A Lízíngszerződés Felek által történő aláírása I cégszerű aláírása, azaz a Lízingszerződés érvényes létrejötte és
valamen nyi hatálybalépési feltétel teljesülése.
b./ A Lízingbevevő által a Vevó nevében megrendelt gépjármű teljes végleges vételáráról az Eladó által a Lízingbeadó
mint Vevő nevére szabályszerűen kiállított, a 9épjármű pontos azonosításához szüksé9es valamennyi adatot is
tartalmazó eredeti vé9számla Lízingbeadó mint Vevő által történő kézhezvétele.
c.l A lízingtárgy vételárának megfizetése részeként az Eladóra engedményezett első lízingdíj összege megfizetését
rendező, az Eladó, a Lízingbeadó, valamint a Lízingbevevő által megkötött, a lízingszerződés elválaszthatatlan részét
képező külön megállapodás eredeti példányának Lízingbeadó mint Vevó által történő kézhezvétele.
d./ A jogszabály és a Vevő mint Lízingbeadó által előírt biztosítás(ok) érvényes létrejöttének, valamint ezen
feltételeknek megfelelő biztosítás(ok) biztosítási szerződésben előírt díjfizetési ciklusnak megfelelő elsó
díjbefizetéseinek a Lízingbeadónál történő hitelt érdemlő igazolása.
e,/ A biztosítási szerződésben, illetve - ha a biztosítás megkötésekor kötvény kerül kiállításra - a kötvényben a
finanszírozási szerződés futamidejének végéig, illetve mindaddig, amíg a Lízingbevevőnek a Lízingszerződésből eredóen
kiegyenlítetlen tartozása áll fenn, a Vevő mint Lízingbeadó kedvezményezettként történő megfelölése azzal, hogy a

biztosító kifizetést csak a kedvezményezettnek teljesíthet.
f.l A gépiármű átadás-átvételét igazoló, az Eladó és a Lízingbevevő által aláírt átadás-átvételi jegyzókönyv Vevő, mint
Lízingbeadó általi kézhezvétele.
9.1 Az Általános Lízing Feltételek Xll. pontjában és a Lízin9szerződés egyedi része szerint előírt biztosítékok teljes
körének hiánytalan, az elóírásoknak megfelelő rendelkezésre állása.
h./ Amennyiben a választott konstrukció alapján a Lízingszerződés szerződéskötési, bírálati vagy folyósítási költséget
tartalmaz, annak hiánytalan megfizetése.
i,/ A folyósítás feltételéül a Lízingszerzódés egyedi részében megszabott egyéb feltételek hiánytalan teljesítése.
j.l A Lízingbeadó, mint tulajdonos nevére kiállított érvényes forgalmi engedély másolatának - amely forgalmi engedély
üzembentartó rovatába a Lízingbevevőt az illetékes okmányiroda a Lízingbevevő vagy az Eladó eljárása folytán
bejegyezte - a Lízingbeadó általi kézhezvétele, valamint a jogszabály által előírt kötelező gépjármű törz5könyv
Lízingbeadó, mint tulajdonos nevére történő kiállítása iránti, a Lízingbevevó által cégszerűen aláírt kérelem - amelyben
a gépjármű törzskönyv kizárólagos jogosultjaként a Lízin9beadó, kézbesítési címként a Lízingbeadó székhelye van

megjelölve - illetékes okmányiroda részére történt benyújtása a forgalmi engedély kiállításával egyidejűleg.

10. A jelen adádvételi szerződés 9/f, pontjában meghatározott átadás-átvételre az alábbi valamennyi feltétel
teljeísítését követően kerülhet sor az Eladó részéről:

a,/ A jogszabály által előírt kötelező gépiármű felelóssé9biztosítás, a Lízingbeadó által az adott finanszírozási
szerződésben előírt Casco biztosítás érvényes létrejötte, a biztosító kockázatviselésének beállta.
b.t Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a fenti feltételeknek megfelelő biztosítások negyedéves díjának
befizetésének hitelt érdemlő igazolása.
c./ A casco biztosítási szerződésben, illetve - ha a biztosítás megkötésekor kötvény kerül kiállításra - a kötvényben a

finanszírozási szerződés futamidejének végéig, illetve mindaddi9, amíg az ügyfélnek a finanszírozási szerződésből
eredően kiegyenlítetlen tartozása áll fenn, Lízingbeadó kedvezményezettként történő megjelölése azzal, hogy a

biztosító kifizetést csak a kedvezményezettnek teljesíthet.
d.I A Lízingbevevó és Vevő mint Lízingbeadó által cégszerűen aláírt, a finanszírozási szerződés mellékletét és

elválaszthatatlan részét képező kérelemnek a gépjármű törzskönyv és forga|mi engedély kiállítására illetékes
hatósághoz történt benyújtása, amelyben a kötelező gépjármű törzskönw kizárólagos jogosultjaként Lízingbeadó mint
a gépjármű kizárólagos tulajdonosa került megjelölésre, valamint a törzskönyv kézbesítési helyeként a Vevő mint
Lízingbeadó 1051 Budapest, József Attila u, 8. szám alatti székhelye került feltüntetésre.
e./ A gépjármű hivatkozott kérelemben foglalt tartalommal az illetékes hatóság által kiállított érvényes for9almi
engedélyének Lízingbevevő által történt kézhezvétele, amelyben pénzügyi lízing esetén az üzembentartói lapon a

Lízingbevevő üzembentartói joga, a bejelentő lapon a Vevő mint Lízingbeadó kizárólagos tulajdonjoga bejegyzésre
került.
f.t 

^ 
gépiármű átadás-átvétele feltételéül a Lízingszerződés egyedi részében megszabott egyéb feltétel hiánytalan

teljesítése.

Az Eladó tudomásul veszi, hogy mindaddig, amí9 a fenti feltételek maradéktalanul nem teljesülnek, a gépjármÚvet csak
a saját kockázatára és felelósségére adhatja át a Lízingbevevőnek, amelyért teljes kártérítési felelósséggel tartozik a

Vevő felé.



11. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő mint Lízingbeadó jogosult a gépjrámű vételára megfizetését megtagadni, az
alábbi esetekben:
a) amennyiben a Lízingtárgy vételára megfizetésének bármely feltétele nem teljesül;
b) amennyiben az átadás-átvétellel kapcsolatos vagy az átadás-átvételt követő kötelezettsé9eit Eladó éslvagy
Lízingbevevő nem teljesíti, vagy nem szerződésszerűen teljesíti. ldeértve, de nem kizárólagosan, ha Lízingbevevő
bármilyen okból kifolyólag a gépjárművet vagy annak tartozékait részben vagy egészében nem veszi át; vagy a Eladó a
gépjárművet vagy annak tartozékait részben vagy egészében nem adja át az Adásvételi Szerződésben rö9zített
feltételek szerint;
c) amennyiben az Átadás-átvételi Jegyzókönyv az átadás-átvétel dátumától számított nyolc (8) napon belül nem áll
Vevő mint Lízingbeadó rendelkezésére;
d) amennyiben Vevő mint Lízingbeadó olyan információ birtokába jut, amelynek alapján felmerül annak gyanúja, hogy
Lízingbevevő vagy Eladó hamis adatokat szolgáltatott, illetve amennyiben Vevő mint Lízingbeadó olyan bármilyen jellegű
információ birtokába jutott, amelynek ismeretében a Lízingszerződés teljesítése többé már nem áll érdekében
(érdekmúlás).

12. Vevó kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonosváltozást - annak a jármúnyilvántartásban történő átvezetése
céljából -, amennyiben a Lízingbevevő a lízingszerződés alapján nem tesz eleget ezen kötelezettségének, 15 napon
belül bejelenti, és a változás bejegyzésére irányuló kérelmét jelen magánokirat egy eredeti példányának csatolásával
benyújtja az illetékes közlekedési igazgatási hatósághoz.

13. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást - a szerződés hatályba
lépését követő 5 munkanapon belül - bejelenti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál (okmányiroda) jeIen

magánokirat egy eredeti példányának a benyújtásával vagy megküldésével.

14. JeIen magánokirat a közlekedési igazgatási hatósági eljárásban történő felhasználás céljából, a közúti közlekedési
nyilvántartásről szólő 1999. évi LXXXlV törvényben előírt bejelentési kötelezettsé9 teljesítése érdekében, a közúti
közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló
teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szüksé9es
kötelező tartalmi elemekről szólő 3O4|2O09. (Xll. 22.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint került elkészítésre.

]_5. Felek kijelentik, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történó bejegyzéshez fűződő joghatásokat, valamint a

bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettsé9 késedelmes teljesítésének jo9következményeit, továbbá
ti5ztában vannak azzal, hogy a teljes bizonyító erejű magánokirat tartalmi követelményeinek meg nem felelő
magánokirat a közlekedési igazgatási eljárásban alkalmatlan a változás nyilvántartásba történő bejegyeztetésére.

].6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

L7. A szerződő felek jelen szerződés tekintetében a szerződéskötés és teljesítés helyének a Vevó mint Lízingbeadó
1051 Budapest,JózsefA. u, 8. szám alatti székhelyét fogadják el, amelyet a bírósági illetékessé9i okok vonatkozásában
irányadónak fogadnak el.

Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal indenben megegyezőt - átolvasás után - jóváhagyólag írták

Budapest, 1,0

PAPPAS AUTO MACY MERKANTlL
Eladó

Merkantil
l05t BudaPe§lJ(

Előttünk mint tanúk előtt: Ádódm: l

l(

2. Név:
Lakcím:



1.számú melléklet

Jármű specifikáció

Mercedes-Benz Sprinter 516 CDl alváz daruval platóval

Modell: Mercedes-Benz Sprinter
Járműtípus: 516 CDl
Kerékképlet:4X2
Modell: 90615513
Járműjelleg: Alváz
Motorteljesítmény:'1 20 kW (1 63PS)
Tengelytáv: 4325 mm
Megengedett össztömeg: 5000 kg
Kormánymű típusa: bal
Mercedes-Be nz S p ri nter5'l 61 4325 Alv áz
Felszereltség:
AR4 Tengelyáttétel l=4,364
B83 Elektronikus stabilitásprogram (ESP)
CF2 Futómű csomag "A"
C42 Hátsó tengely kanyarstabilizátorral
C45 Errsített stabilizátor elöl
C71 Hátsó aláfutásgátló
EL8 Hangszórók elöl
ENO Rádió Sound 5
ESO Akkumlátor külső csatlakozási pont

E33 Batteriemanagement
FF5 Tároló a szélvédő felett
FS1 Visszapillantó tükör 2100mm -es felépítményhez
F68 Fűtheti, elektr,állítható bal- jobb v. t}k>r

GD8 6-fokozatfr mechanikus váltó, TSG 360
HH9 Klíma
J1 0 Sebességmérő (km/h)
J65 Külső hőmérséklet kijelzi
J92 Tachográf elhagyása
LB2 Oldal jelzőfények előkészítése
LE1 adaptív féklámpa
L16 Halogén ködlámpa
L94 Parkolófény elhagyása
MG3 Motor OM 651 DE 22 LA 120 KW (163 LE) 3800/min
MPS Euro 5-ös motorkivitel
M49 Generátor 14Y1180A
P47 Sárfogó gumi elöl
RD9 Szériá a-b roncsozás(abr. má rkájának megad ása nél kü l)

RH1 Gumiabroncsok 195175 Rl6C
RM7 Nyári gumiabroncsok
RS6 Acélkerék tárcsa 5,5Jx15
RW4 Abroncstömítő készlet és kompresszor elhagyása



R65 Pótkeréktartó az alváz végénél
R87 Pótkerék
SA5 Vezeti oldali légzsák
SB3 Lengi vezetőülés
s22 y ezetl ü lés kartámasz
S23 Kétszemélyes segédvezető ülés
S87 Vezeti ülésdob, alacsony kivitel
VH5 "Lima" fekete szövet
Y26 ék fogóval és tartóval
Y43 Hidraulikus emeli
Z4l rgk minlsítés
Az alapgépjármű ára : 8 600 000 Ft + Afa

Garanci és karbantartás :

Forgalomba helyezéstól számított24 hónap, km korlátozás
nélküli, teljeskörű , 12 év átrozsdásodási
24 hőnap MobilityGo szolgáltatás, és Service 24h szolgáltatás.
l gény szeri nti szervizszerződés szolg á ltatás
Motorolajcsere : 40. 000 Km-ként
Karbantartás: 80.000 Km-ként
llletve 2 év, az AssYsT-karbantartásmenedzser szerint

Felépítmény jellege: darus acél plató

Felépítmény belsó mérete: 4200x2140x7O0mm!

Műszaki paraméterek:
- acélsegéd alváz daru hely kialakítással
- acél kereszttart ők 410mm-es osztással
- acél keret profil
- 3mm-es acél padozat
- 700mm-es acél oldalfalak
- Fülkevédő rács
- Műanyag sárvédő dobok
- 1soros oldal aláfutás gátló

Vállalási ár: 850.00O.-FT+Áfa

Mellékhajtóm ű : 2o0.0OO.-FT+Áfa
Daru műszaki adatai:

PALFINGER Pc 3800 B
-mellékhajtómű ról m űködő szivattyú
- hidraulikus kitalpalás
- mechanikusan kihúzható talpaló gerendák
- 2db hidraulikus gémtoldat
- 1db mechanikus gémtoldat
- 380fokos gém elfordulás
Terhelési adatok: 1 500mm/2000kg
2700mml1360kg



3800mm/ 940kg
5000mm/ 720kg
Vállalási ár: 3.465.000.-FT+Áfa

Egyed i forga lomba helyezési en gedély 48.000. -rt+Áfa
Mőszaki vizsga+környezetvéde lm i mérés 48.0OO. -Ft+Áfa
A felépítményre a garancia a fogyasztővédelmi törvény szerint.
Szállítási határidő: 2011, június 20.
Forgalomba helyezés költsége: 120.000 Ft+Afa

Az alapgépjármű ára : 8.600.000.-FT+Áfa
Plató vállalási ár: 850,000,-FT+Áfa
Mellékhajtómő: 2O0. 0O0.-FT+Áfa
Darú beszerélés vállalási ár: 3.465.000,-FT+Áfa
Egyedi forgalomba helyezési engedély 48.000.-FT+Áfa
Mószaki vizsg a+kö rnyezetvédel m i mérés 48. O00. -FT+Áfa
Forgalom b a hely ezés költsége : 1 20, O00. -FT+Áfa

Összesen (a kért jármű üzembe helyezve): 13.331.000.-Ft+Áfa

] |]i i i'] i : ]r-|]i] ]]]].l' i]:1

ir, ir ,l_,L:1l1:! l:, ]


