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Az Vevo kijelenti, hogy ezen eloszeaodes melldkletet kepezo specifikaicio szet'int gtipjdrmuvet
az eladot'61 megvdsarolja, az Elado pedig kijelenti, hogy ezen g€lijarmr-ivet a VevO resztire eladja
laz 0i gepjlnnu gyArtasi idopontja az adott naptdri 6vn6l kordrbbi is lehetl.
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AVevo ayelen eloszerz6desben vallalt kotelezettsegdnek biztosittlsAra a mai napon beflzeletl az
Elado pOnztdrfiba

0

Ft osszeou ovadekot

Az Etado, a Vevo szerz6desszegese eseten jogosutt lgenyet az ovad€k osszeg6bol kozvetlenitl
kiel€giteni. Az ovad€k dsszeg6t meghalado k6r eset6n az Elaclo jogainak eruettyesiteset
fenniafija. Az. ovad€k a Vevonek visszajdr, ha a Vevd ezen el6szerz6desben v6llalt
kotel ezetts6
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A geplarmri teljes v€teldra 2.Q99,3Q1_.__EU4! Az addrs-v6teli szez6dds eletbel6p6sdnek
feltetele a gepjAi'rnu teljes vetelhrlna.k valamint az atacf;issal kapcsolatos egydb kdtts6gek,
felszereldsek osszegOnek megflzetese. Fizetdsi hatanclo a szerzad€s alairdisritol szdmitott 30
nap. Az ,egyeb kolts6gek 6s felszereldsek osszege Z9-?81-''- Ft, melyet a Vevo az
Elado p€nz|Arlba befi zei.

A Vevo tudorndrsul veszi, hogy az Elado jogosult Vev6 terhdre 6tharitani azokat a kolts6geket,
amelyek iclokozi valuta-forint Ar-folyarn, az GM Southeast Europe Kft. rendelkez€rsei, valatnint a
torv6nyi szab Aly zbk vdltoz 6 sdbol adod na}<.
Elaclo a szAllitdsf icio alatt bekovetkezo alapfelszereltsbg vdltoz€tsok es.et6re felelosseget nem tud
viillalni
A szamliiz6s alapja a gepkocsi sziillitolevel6nek diitumakor ervenyes Opel kozpotrtt listadr

Amennyiben a vdlasztott g€pkocsi finanszirozdrsa lizing keretdn belul valosul lreg, ugy a
lizingszezod6s elfogadasa utan a torv6nyi vdltozdrsok miatt szftlcseges egy koz)egyzoi
reg sztrdrci o H B N Y-AZO NOSSAG I NY I LATI(OZAT.
A kozjegyz6i reg;isztrf,cld dijai.
" nragilnszem€iyeknek: 5.000,- Ft- (kozjegyzoi d"rj) + 7.000,- Ft az auto regisztriicioja, errol a
szdmlat a finanszirozo bank Kutdi meg
' cdgeknek: 6 000,, Ft (kozjegyzoi dlj) + 7.000,- Ft az auto regisztrdcioja, err6l a szdmlAt a
flnanszirozo bank killdi meq
i
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Ezen weaoddsben nem szabdilyozott kdrd6sekben a Polgari Torvenykonyv rendelkezeseit
alkalmazni.

A g€pl<ocsi vtlrhato beerkez€se/dLtvdtele : egyeztetes szennt
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