MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről
Név: …………………………………………………
anyja neve:…………………………………………..;
születési hely és idő:…………………………………;
lakcím/székhely:…………………………………….;
szig szám./cégjegyzékszám: ……………………….;
adóazonosító jel/adószám:…………………………..;
képviseli: …………………………………mint megbízó (továbbiakban: „Megbízó”)
másrészről
SIFI AUTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1214 Budapest, Kölcsey u. 27.;
cégjegyzékszám: 01-09-727993;
adószám: 14132195-2-43;
képviseli: Sinka József ügyvezető, mint megbízott (továbbiakban: „Megbízott”)
együttesen, mint „Felek” között a mai napon az alábbi feltételek szerint:
I. Szerződés tárgya
1.1.Megbízó jelen okiratban foglaltak alapján megbízást ad Megbízott részére a tulajdonát
képező az alábbiakban részletezett gépjármű értékesítésére, valamint mindennemű egyéb
a fenti gépjárművem értékesítésével kapcsolatos esetleges ügy intézésére, mely megbízást
Megbízott ezúton elfogad.
gépjármű adatai
típusa:………………………………………..
gyártási év:……………………………………
forgalmi rendszám:………………………….
alvázszám:……………………………………
motorszám:…………………………………..
kilométer óra állása:……………………........
forgalmi engedély száma:……………………
1.2. Felek kijelentik Megbízó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a megbízás
teljesítéséhez szükséges a gépjárművet – megtekintett állapotban -, annak kulcsát, illetve
minden kapcsolódó dokumentációt átadja Megbízottnak, azzal, hogy az átadás-átvételről
a felek külön jegyzőkönyvet nem készítenek. Az átadás-átvétel során Megbízó az alábbi
tartozékokat és dokumentumokat adta át Megbízott részére:
1./ tartozékok:……………………………………………………………………………….
2./ kulcsok száma:…………………………………………………………………………..
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3./ szervizkönyv:……………………………………………………………………………
1.3. A gépjármű átadás-átvételkori műszaki állapotát felek külön állapotlapon rögzítik, mely
jelen megbízási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi, azzal, hogy a gépjármű
külön takarítást nem/igen (megfelelő rész aláhúzandó) igényel, melynek összege
…………,- Ft.
II. Felek jogai és kötelezettségei
2.1. Megbízott vállalja, hogy jelen megbízásnak megfelelően a rábízott feladatot a
szerződésben foglaltaknak megfelelően, legjobb tudása, és a hatályos jogszabályi előírások
szerint látja el, illetve eljárása során figyelembe veszi Megbízó egyedi szempontjait,
utasításait. Megbízott továbbá kijelenti, hogy jelen megbízás végrehajtásához szükséges kellő
szakismerettel, képesítéssel és szakmai tapasztalattal rendelkezik.
2.2. Megbízó köteles mindazon szükséges információval, adattal ellátni Megbízottat, melyek
ismerete a szerződésszerű teljesítéshez szükséges, különös tekintettel tájékoztatni köteles
Megbízottat a gépjármű sérüléseiről, illetve a kárelőzményekről.
2.3. Megbízó hozzájárul, hogy az értékesítendő gépjárműről Megbízott fényképeket készítsen
és azokat, illetve a Megbízó által rendelkezésre bocsátott fényképfelvételeket a megbízás
teljesítése érdekében online hirdetési felületen elhelyezze. Megbízó egyben tudomásul veszi,
hogy az 1.1. pontban részletesen körülírt gépjármű hirdetése tekintetében Megbízottnak
kizárólagosságot garantál, azaz Megbízó nem jogosult a gépjárművet értékesítése céljából
meghirdetni, azzal, hogy ezen kikötéstől felek kizárólag külön írásbeli megállapodás alapján
térhetnek el. Amennyiben a fenti előírásokat Megbízó megszegi úgy köteles megtéríteni
Megbízott ezen magatartásával összefüggésben keletkezett kárát, továbbá Megbízott
jogosulttá válik az eladási ár alapján jelen szerződés 3.1. pontjában meghatározott megbízási
díjra.
2.5. Megbízott köteles Megbízó utasításait követni azzal, melyektől csak abban az esetben
térhet el, ha azt a Megbízó érdeke feltétlenül megköveteli. Ilyen esetben Megbízott
haladéktalanul köteles a Megbízót értesíteni.
2.6. Megbízott köteles Megbízót jelen megbízás alapján kifejtett tevékenységéről
folyamatosan tájékoztatni, illetve haladéktalanul közölni a Megbízóval ha közreműködő
igénybevétele vált szükségessé, vagy a felmerült új körülmények az adott utasítások
módosítását teszik indokolttá.
2.7. Jelen megbízás végrehajtásához szükséges tárgyi feltételeket Megbízott saját maga
biztosítja. Feladatait a célszerűség és szakszerűség követelményeinek megfelelően szabadon
látja el, azzal, hogy teljesítéshez harmadik fél közreműködését nem veheti igénybe.
2.8. Megbízó jogszavatosságot vállal az értékesítésre átadott gépjármű per-, teher- és
igénymentességért, egyben kijelenti, hogy harmadik személynek nem áll fenn a tárgybani
gépjármű vonatkozásában olyan joga, mely az értékesítés akadályát képezné.
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2.9. Felek a gépjármű legalacsonyabb eladási árát ............................... Ft-ban állapítják meg,
azzal, hogy ezen limitár alatt Megbízott a gépjárművet nem értékesíthet, csak abban az
esetben ha Megbízó ehhez kifejezetten hozzájárul.
2.10. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés aláírásától
számított 15 napig elfogadható vételi ajánlat nem érkezik az autóra, vagy árengedményt
ad a Megbízó az autó árából - aminek minimum mértéke 5%, maximum 10% az eredeti
árhoz képest- vagy tárolási díjat számolhat fel a Megbízott aminek díja 500.-Ft +
ÁFA/nap. A tárolási díj havonta kerül elszámolásra.
Amennyiben Megbízott jelentősen kedvezőbb feltételek mellett értékesíti a járművet,
úgy az így megszerzett többletelőny a Megbízottat illeti.
2.11. Megbízott jogosult a Megbízó javára saját nevében a gépjármű vonatkozásában
adásvételi szerződés megkötésére, mely alapján a megkötött adásvételi szerződés a vevővel
szemben a Megbízottat jogosítja és kötelezi. Megbízott továbbá jogosult az adásvételi
szerződéshez kapcsolódóan foglaló, előleg, illetve a vételár átvételére, azzal, hogy az átvett
összegekkel a Megbízóval szemben elszámolási kötelezettsége áll fenn. Megbízott egyúttal
jogosult lízingelt, végrehajtási joggal, vagy egyéb módon terhelt gépjármű vonatkozásában a
lízing, végrehajtási jog, vagy egyéb teher törlése, illetve az okmányirodai ügyintézés során
Megbízó nevében teljes körűen eljárni, illetve a gépjármű törzskönyvét Megbízó helyett
átvenni.
2.12. Felek kikötik, hogy Megbízott az adásvételi szerződést Megbízóval maga is megkötheti,
azzal, hogy a megbízási díjra ezen esetben is jogosulttá válik.
2.13. Megbízott köteles az adásvételi szerződés megkötéséről és teljesítésről Megbízót
haladéktalanul, de legfeljebb a megkötéstől illetve teljesítéstől számított 3 napon belül
értesíteni.
2.14. Megbízott köteles az átvett gépjármű megfelelő tárolásáról és őrzéséről gondoskodni,
azzal, hogy az értékesítésre átvett gépjárművet csak kizárólag az értékesítéssel
összefüggésben, a szükséges mértékben használhatja. Megbízott helytállni köteles az
előzőekben rögzített kötelezettsége megszegésével Megbízónak okozott minden kárért.
2.15. Felek megállapodnak arról, hogy a megkötött adásvételi szerződés alapján a teljes
vételár megfizetésének napjától számított 8 napon belül pénzügyileg elszámolnak egymással,
melynek keretében Megbízott Megbízó részére átadja az adásvételi szerződés egy példányát,
illetve a Megbízót illető vételárat, azzal, hogy ezen elszámolással egy időben Megbízott
jogosult jelen szerződés III. részében rögzítettek szerint meghatározott megbízási díjat
tartalmazó számlát kibocsátani.
III. Megbízási díj
3.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott a megbízás ellenértékeként
megbízási díjra jogosult, melynek összege az értékesítési ár…. %-a, de minimum
100.000- azaz egyszázezer Forint mely megbízási díj magában foglalja Megbízott
valamennyi költségét és kiadását, kivéve az Általános Forgalmi Adót, ily módon Megbízottat
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a megbízási díjon felül semmilyen jogcímen nem illeti meg költségtérítés. Ettől eltérő esetben
egyedi megállapodás is lehetséges kiegészítésként.
3.2. Megbízott akkor jogosult az előző pontban rögzített megbízási díjra, ha az adásvételi
szerződés megkötésre került, illetve ha a szerződés megkötésére a Megbízó érdekkörében
felmerült okból nem került sor.
3.3. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az adásvételi szerződés megkötésre kerül,
de annak pénzügyi teljesítése bármilyen okból nem történik meg, úgy Megbízott a
megbízással összefüggésben keletkezett költségeit Megbízó köteles megtéríteni.
3.4. A megbízási díj jelen szerződés 2.9. pontjában rögzített pénzügyi elszámolást követően
egy összegben kerül kifizetésre a felek előzetes megegyezése szerint készpénzben, vagy
Megbízott által kiállított számlában feltüntetett fizetési határidő figyelembe vételével banki
átutalással a Megbízott K&H Banknál vezetett 10400267-02607995 számú bankszámlájára.
3.5. Fizetési késedelem esetén Megbízott a késedelemmel érintett naptári félév első napján
érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével növelt mértékű késedelmi kamatot jogosult
érvényesíteni. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján
érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.
IV. Felek kapcsolattartása
4.1. Megbízó és Megbízott személyesen, telefonon, telefax és email útján tartanak kapcsolatot
az alábbiak szerint. Felek megállapodása alapján valamennyi jelen szerződés teljesítését érintő
lényeges utasítást, értesítést írásbeli formában kell a másik Félnek megküldeni emailben,
illetve sürgősség esetében elsődlegesen telefonon szóban kell közölni.
4.2. Jelen megállapodásban szabályozott együttműködés során kapcsolattartásra kijelölt
személyek az alábbiak:
Megbízó részéről:
Név:……………………………..
Telefon:…………………………
E-mail:…………………………..
Megbízott részéről:
Név: Sinka József Telefon: 30/9512-386 E-mail: info@sifiauto.com
V. Titoktartás
5.1. Szerződő felek jelen szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos minden tényt,
információt és adatot üzleti titokként kezelnek. Ennek megfelelően kötelezettséget vállalnak
arra, hogy minden szükséges intézkedést megtesznek, annak érdekében, hogy az üzleti
titoktartás körébe eső információk, adatok és tények nyilvánosságra ne kerüljenek, azok
illetéktelen személyek tudomására ne jussanak, illetve azokat kizárólag szerződésből fakadó
kötelezettségeik teljesítéséhez használják fel. Amennyiben a titoktartási kikötések megsértése
miatt bármelyik Fél anyagi vagy erkölcsi kárt szenved a másik Fél köteles azt maradéktalanul
megtéríteni.
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VI. Szerződés módosítása és megszűnése, megszüntetése
6.1. Jelen szerződében foglalt előírások módosítása kizárólag írásban és csak abban az esetben
hatályos, ha mindkét Fél, illetve megfelelő felhatalmazással rendelkező képviselője a Fél
nevében aláírta.
6.2. A szerződést bármelyik Fél felmondással írásban 30 napos felmondási határidő
alkalmazása mellett felmondhatja, melyről szóló értesítést a Félnek jelen szerződésben
feltüntetett elérhetőségre kell megküldeni. A felmondás a közléstől hatályos.
6.3. Megbízó jogosult a szerződést azonnali hatállyal indokolás nélkül felmondani, különösen,
ha Megbízott olyan súlyos szerződésellenes magatartást tanúsít, mely alapján tevékenysége
Megbízó érdekeit sérti vagy veszélyezteti.
6.4. Jelen szerződés megszűnése esetében Feleket a megszűnés előtt már esetlegesen teljesített
szolgáltatások tekintetében elszámolási illetve tájékoztatási kötelezettség terheli.
VII. Vegyes és záró rendelkezések
7.1. Jelen megbízás az aláírás napján lép hatályba, három hónapra szóló időtartamra, azzal,
hogy amennyiben Megbízott a gépjárművet ezen időtartam alatt jelen szerződésben
meghatározott feltételek szerint nem értékesíti, úgy köteles a gépjárművet, annak kulcsát,
illetve az átadott dokumentumokat a határozott idő leteltét követő napon Megbízónak
hiánytalanul visszaszolgáltatni.
7.2. Felek kijelentik, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásait tekintik irányadónak.
Szerződő felek jelen megállapodást, elolvasás és értelmezés után, mint ügyleti akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Készül két tartalmilag és formailag megegyező példányban.
Budapest, 20…... …………… hó ….. nap

………………………………….........
Megbízó

……………………………………………...
SIFI AUTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
képviseletében: Sinka József ügyvezető
Megbízott
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