Bizományos értékesítés
Ne bajlódjon hirdetések feladásával, kezelésével! Az adminisztrációs teendőket is
elintézzük!
Cégünk munkatársai 20 éves kereskedői gyakorlattal állnak rendelkezésére. Széleskörű
marketing és szakmai felkészültségünk szavatolja, hogy a rendelkezésre álló eszközök és
fórumok segítségével mihamarabb megtaláljuk autója új tulajdonosát.
Megállapodunk az értékesítés kondícióiba. Innentől mi
hirdetjük autóját, megmutatjuk az érdeklődőknek, intézzük
a papírmunkát, s amikor minden kész, Ön értesítést kap és
megállapodásunk szerint utaljuk vagy készpénzbe
kifizetjük a autója vételárát. Ezzel a szolgáltatással sok
időt és energiát takaríthat meg.
Szolgáltatásunk talán egyik legnagyobb előnye, hogy kereskedésünk hirdetheti az autót
autóbeszámítással is, ami nagy segítség lehet az értékesítésben.
Nem kell otthonában fogadni az érdeklődőket, s így elkerülheti az esetleges
kellemetlenségeket.

A telephelyen történő tárolás, a hirdetések feladása és kezelése, a jármű bemutatása havonta
10000.-+ÁFA.
Az autót kérjük kívül, belül tiszta állapotban hozza el telephelyünkre. Ha nincs ideje a
takarításra, ezt is megoldjuk. Ennek költsége 15000.-+ÁFA.
Az értékesítés során, mint már említettük,
Önnek nem kell foglalkozni papírügyekkel.
Egyetlen teendője, hogy felvegye autója
ellenértékét akár nálunk kp-ben, vagy
elolvassa bankja SMS értesítését a
jóváírásról.
Sikeres értékesítés jutaléka 30000.-+ÁFA.
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Bizományi szerződés

amely létrejött egyrészről
cégnév: …………………………….……..….…
képviselő neve, tisztsége: ……………….....
……………………………………………………
székhely: …………………………….………..
cégjegyzékszám: ……..………………….…..
nyilvántartó cégbíróság neve: …………….
……………………………………………………
adószám: …………………….…………..…….
mint bizományos (a továbbiakban: Bizományos),
másrészről
név: ………………………………..……………
születési hely és idő: ……………..…………
anyja neve: …………………………………….
lakcím: ………………………………………….
sz. ig. sz.: …………………….…………………
mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) között alulírott helyen és időben az alábbi
feltételekkel:
1. A bizományi szerződés tárgya a Megbízó kizárólagos tulajdonát képező, tehermentes
………..……………………………...….. típusú,………………………… rendszámú,
…………………………… alvázszámú jármű.
2. A felek megállapodnak abban, hogy a Bizományos az 1. pontban megjelölt járművet
díjazás ellenében adásvétel útján a Megbízó javára elidegeníti.
3. A Megbízó köteles az 1. pontban körülírt járművet a Bizományos telephelyén (pontos
címe: ……………………………………………….) az adásvétel lebonyolításához
szükséges iratokkal együtt a Bizományosnak átadni.
4. A M e g b í z ó a j á r m ű m i n i m á l i s e l a d á s i á r á t … … … … … F t - b a n , a z a z
…………………………… forintban állapítja meg. A Bizományos a limitár alatti
értékesítésére nem jogosult. Amennyiben ezt mégis megteszi, kártérítéssel tartozik,
amelynek összege a limitárra való kiegészítéssel azonos.
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5. Ha a Bizományos a Megbízóra kedvezőbb feltételek mellett köti meg az adásvételi
szerződést, az ebből eredő előny 80%-a Megbízót illeti meg.
6. A Bizományosi díj a jármű eladási árának ………….. %-a, de legalább
………………….... forint, amely a Bizományost csak abban az esetben illeti meg, ha az
adásvételi szerződést teljesítették. A teljesítésről köteles a Megbízót haladéktalanul,
legfeljebb 48 óra késedelemmel értesíteni.
7. A Bizományos a jármű értékesítését követően a befolyt vételárnak a bizományosi díjjal
csökkentett részét négy munkanapon belül köteles a Megbízó által megjelölt
számlaszámra átutalni.
8. A Bizományos az adásvételi szerződést vevőként maga is megkötheti a Megbízóval. A
bizományi díjra ezen esetben is jogosult.
9. A szerződés a jelen szerződés aláírásától ……… (év) ………….… (hónap) …… napjáig
szól. Amennyiben a megadott időpontig a Bizományos a járművet nem tudja értékesíteni,
úgy a Megbízó köteles azt visszavenni, vagy alacsonyabb eladási árat megjelölni.
10. A bizományi szerződést az adásvételi szerződés megkötése előtt a Megbízó azonnali
hatályú felmondással, a Bizományos pedig tizenöt napos felmondással megszüntetheti.
11. Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv bizományra
(Ptk. 507–513. §), valamint a Ptk. 513. § (2) bekezdése értelmében a megbízásra
vonatkozó 474–483. §-ai szabályai az irányadók.
Jelen szerződés egymással mindenben megegyező kettő példányban készült, melyet a
Szerződő Felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírásukkal megerősítenek.

Kelt: ……………… (város/község neve), ……… év ……………… hó …… napján.

………………………………………
Megbízó

…………………………..………
Bizományos
(cégszerű aláírás)
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