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1. Atulajdonos az új üzem~ntartóta gépkocsi muszaki ánapotáról, (esetleges) sérüléseirol részletesen tájékoztatta, aki ezt tudomásul vette.
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2. A Tulajdonos kötelezettséget vánal arra, hogya nYIlvántartott jármu üzembentartójának személyében történt változást - annak a jármúnyilván-
tartásban történó átvezetése céljából - 15 napon belül bejelenti, és a változás bejegyzésére irányuló kérelmétjelen magánokirat egy eredeti
példányának csatolásával benyújlja az illetékes közlekedési igazgatási hatósághoz.

3. A Tulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben fenti kötelezettségét nem teljesíti, de a jármuvet átadja az üzembentartónak, a jármuvel
kapcsolatos minden közteherviselési, metve a jármu nyilvántartási adatokon alapuló kötelezettség mindaddig ót temeti, amig bejelentési
kötelezettségének eleget nem tesz.

4. ATulajdonos vánalja, hogy amennyiben a jármu a nyilvántartás szerint pénzintézet opciós jogával terhelt, az üzembentartói szeaödés az opciós jog
tulajdonosától beszefZi annak írásos hozzájárulását. Ezt a dokumentumot üzembentartói bejegyzésre irányuló kérelemmel és az üzembentartó4
szeaooéssel együtt kel benyújtani az eljáró hatósághoz.

5. A felek nyilatkoznak arról, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történo bejegyzéshez füz6dó joghatásokat, valamint a bejelentés
elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit A nem megfeleló magánokirat alkalmatlan a

ATlAajdonoskötelezettséget vállal arra, hogya változás jármünyilvántartásba történo bejegyzését követóen az Ozembent.artó adatait tartalmazó forgalmiengedélyt

napon belül az Ozembentartóoak átadja.
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A já1mú az új üzembentartó birtokába kerül: év """""""""""" hó.. nap . óra perc
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.Kérjük a megfelelot bejelölni.
A.Rend 4 - Kamiker Kft.

Az 1.-2. példány az új üzembentartóé. a 3.-4. példányatulajdonosé.

Forgalmi rendszám: Jármü gyártmánya, típusa:

Alvázszám: Forgalmi engedély száma:

Motorszám: Törzskooyv száma:

Családi és
utóneve

Születési helye,
Ideje

szüle:rsnkládi
és utóneve

Személyazonos-
oiga

lakdme .

-
olvasható neve

Jakdme

szem.ig. száma

alá/msa

n --..,.---,-


