A jármű adás-vétel hivatalos menete:
(Amennyiben a jármű okmányai rendelkezésre állnak (törzskönyv, forgalmi engedély))
Amint megkaptuk Öntől a kitöltött táblázatot, a benne levő adatokkal továbbítjuk az ajánlatot tevő
vevő részére, erről Önt is értesíteni fogjuk e-mail formájában.
A vevőnek kötelessége két munkanapon belül telefonon megkeresni az eladót időpontegyeztetés
végett. A megbeszélt időpontban, és helyszínen, a hivatalos 4 példányos indigós adás-vételi szerződés
kitöltésével, valamint aláírásával egyetemben készpénzben kifizetik Önnek a vételárat, és a járművet
elszállítják (ez az eladóra nézve ingyenes). Önnek ezt követően egyetlen dolga van, bemenni az
okmányirodába, és ott lejelenteni az adás-vétel tényét (mind az eladónak, mind a vevőnek kötelező
ezt megtennie)

A jármű bontásra való átvételének menete:
(Amennyiben a jármű okmányai rendelkezésre állnak (törzskönyv, forgalmi engedély))
Amint megkaptuk Öntől a kitöltött táblázatot, a benne levő adatokkal továbbítjuk az ajánlatot tevő
bontós cég képviselői részére, erről Önnek is küldünk e-mailes visszaigazolást.
A bontós cégnek kötelessége Önt két munkanapon belül időpont-egyeztetés céljából megkeresnie.
Tekintettel arra, hogy a jármű a forgalomból véglegesen kivonatásra kerül, partnerünk a telephelyére
történő beszállítást követően kiállítja a bontási jegyzőkönyvet, melyet postázni fog Önnek. Ezen
bontási jegyzőkönyv lesz alkalmas arra, hogy az Okmányirodánál eleget tegyen bejelentési
kötelezettségének, és a járművet véglegesen kivonja a forgalomból. A szállítás és a bontási
jegyzőkönyv kiállítása Önre nézve ingyenes.

Fontos tudnivalók:






Az adásvételi szerződést négy példányban kell kitölteni. (Fontos, hogy minden oldalt saját
kezűleg kell aláírni.) // az indigó által másolt aláírás nem érvényes!
A szerződés megkötése után azonnal, ha lehet aznap vagy másnap jelentse be az eladás
tényét az okmányirodában, ehhez mindössze az egyik adás-vételi szerződés eredeti
példányára lesz szüksége
Az adás-vételi aláírásának napjától kezdve a vevőnek 15 naptári nap áll rendelkezésére, hogy
minden papírmunkát elintézzen. Az eladónak 8 napja van erre.
Az adás-vételi szerződést kizárólag a tulajdonos írhatja alá, meghatalmazással nem
lehetséges.

Egyéb kérdés esetén kérem, forduljon hozzánk bizalommal a 06 1 780 8874-es
telefonszámon.

