KULLANILMIŞ ARAÇ PIYASASI

Kullanılmış bir aracın satışına yönelik SATIN ALMA SÖZLEŞMESİ
1. SATICI
Özel

Bağımsız işletme
operatörü

Firma

Telefon

Satıcı
Sokak, ev numarası
Posta kodu

Şehir

Kimlik numarası (İsteğe bağlı)

Düzenleyen makam (İsteğe bağlı)

Doğum tarihi (İsteğe bağlı)

2. ALICI
Özel

Bağımsız işletme
operatörü

Firma

Telefon

Alıcı
Sokak, ev numarası
Posta kodu

Şehir

Kimlik numarası (İsteğe bağlı)

Düzenleyen makam (İsteğe bağlı)

Doğum tarihi (İsteğe bağlı)

3. MAKINE (Varsa lütfen doldurun)
Araç türü

Makine üreticisi, Marka

Türü, Model açıklaması

Seri numarası veya Araç ruhsat numarası

Üretim yılı veya Trafiğe çıkış

Çalışma saati veya Kilometre
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4. SATIN ALMA FIYATI
Net satın alma fiyatı

Satış vergisi

Toplam satın alma fiyatı

€

%

€

Toplam fiyat yazıyla
Vergi numarası, Satış vergisi kimlik numarası

Fatura numarası

5. MADDI HASAR SORUMLULUĞU VE GARANTI
Bu makine hasar sorumluluğu hariç tutularak satılmaktadır. Bu hariç olma durumu, satıcı veya onun vekilleri tarafından yükümlülüklerin
ağır ihmali ya da kasıtlı ihlallerinin veya fiziksel yaralanma ya da ölümün sonucu olarak doğan maddi hasarlara yönelik davalar için
geçerli değildir. Satıcının bağımsız bir işletme operatörü, alıcının özel bir şahıs olduğu durumlarda garanti süresi bir yıldır. Maddi
hasarlara yönelik sorumluluktan doğan üçüncü taraflara açılmış tüm mevcut davalar alıcıya devredilir.

6. I. SATICI TARAFINDAN SUNULAN BILGILER
1. Satıcı;
1.1. makinenin ve ek ekipman ve aksesuarların tamamen kendine ait olduğunu.
1.2. makinenin aşağıdaki ek ekipman ve/veya aksesuarlarla birlikte verildiğini garanti eder:

2. Satıcı, makinenin kendi mülkiyetinde olduğu dönemde, makinenin şöyle olduğunu beyan eder:
sadece aşağıdaki hasar veya kazayla ilgili hasarlardır (numara, tür ve
kapsam):

7. II. ALICININ BEYANLARI
1. Alıcı, satın alma fiyatının tam ödemesine kadar makinenin satıcının mülkiyetinde kalacağını kabul eder.
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8. III. ÖZEL ANLAŞMALAR
Aşağıdaki özel anlaşmalar yapılmıştır:

Şehir, Tarihi

Şehir, Tarihi

Satıcının imzası

Alıcının imzası

9. ALICI TESLIMATI DOĞRULADI
aracı teslim
aldı
Yer, tarih, saat

Alıcının imzası

10. SATICI TESLIMATI DOĞRULADI
satın alma fiyatını
aldı
Peşinat tutarı:

Yer, tarih, saat

€
Alıcının imzası

11. SORUMLULUKLA ILGILI NOT
Machineseeker, satın alma sözleşmesi şablonunun tamlığından ve doğruluğundan veya kanunun yanlışlığından veya hatalı
uygulanmasından sorumlu değildir ve satın almanın sonucu olarak doğabilecek yerine getirilmemiş davaların tazminatından da
sorumlu değildir. Machineseeker tarafında niyet kanıtı veya ağır ihmal bulunmadıkça, verilen bilgilerin kullanımından veya
kullanılmamasından veya yanlış ya da eksik bilgilerin kullanımından doğan maddi veya maddi olmayan hasarlara ilişkin sorumluluğa
yönelik tüm davalar açıkça hariç tutulmuştur. İşbu satın alma sözleşmesi Alman hukuku ile yönetilir.
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