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Bizományi szerződés

amely  létrejött  egyrészről  Károlyi  Zsolt  e.v.  (székhely:  9012  Győr,  Dr.  Torda  István  u.  20.,
adószám: 65760310-1-28) mint bizományos, másrészről

név: .........................................................................................................

születési hely és idő: …………………………………………………………………………..

anyja neve: …………………………………………………………………………………………

lakcím: ……………………………………………………………………………………………….

szem.ig.sz.: …………………………………………………………………………………………

telefonszáma: …………………………………………………………………………………….

bankszámlaszám: ……………………………………………………………………………….

 mint megbízó között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. A  bizományi  szerződés  tárgya  a  megbízó  kizárólagos  tulajdonát
képező ..................................................  kerékpár,  melynek alvázszáma:…………………………….
…………….

2. A felek megállapodtak abban, hogy a bizományos az 1. pontban megjelölt kerékpárt díjazás
ellenében adásvétel útján a megbízó javára elidegeníti.

3. A  megbízó  köteles  az  1.  pontban  körülírt  kerékpárt  a  bizományos  székhelyén
(címe: 9012 Győr, Dr. Torda István u. 20.) az adásvétel lebonyolításához szükséges iratokkal
együtt a bizományosnak átadni.

4. A megbízó a kerékpár minimális árát ................, azaz ............................................. Forintban
állapítja meg. A bizományos a limitár alatti  értékesítésre nem jogosult.  Amennyiben ezt
mégis  megteszi,  kártérítéssel  tartozik,  amelynek  összege  a  limitárra  való  kiegészítéssel
azonos.

5. A bizományosi  díj  a  kerékpár  eladási  árának  10 %-a,  de  legalább 3000 Forint,  amely  a
bizományost  csak  abban  az  esetben  illeti,  ha  az  adásvételi  szerződést  teljesítették.
A teljesítésről köteles a megbízót legfeljebb 48 órán belül értesíteni.

6. A bizományos a kerékpár értékesítését követően a befolyt vételárnak a bizományosi díjjal
csökkentett  részét  8 napon belül  köteles  a  megbízónak készpénzben megfizetni  vagy  a
megbízó által megjelölt számlaszámra átutalni.
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7. A szerződés ..........év  ........hó  ...........  napjáig szól.  Amennyiben a megadott  időpontig  a
bizományos  a  kerékpárt  nem értékesítette,  a  megbízó  köteles  az  1500  Forint  tisztítás,
átvizsgálás és tárolási  díj  megfizetése mellett a kerékpárt visszavenni,  vagy alacsonyabb
eladási árat megjelölni. 

8. A  bizományi  szerződést  az  adásvételi  szerződés  megkötése  előtt  a  megbízó  azonnali
hatályú felmondással, a bizományos pedig 15 napos felmondással megszüntetheti.

9. Az  e  szerződésben  nem  szabályozott  kérdésekben  a  Polgári  Törvénykönyv  bizományra
(Ptk. 507-513. §), valamint a Ptk. 513. § (2) bekezdése értelmében a megbízásra vonatkozó
474-483. §-ai szabályai az irányadók.

Jelen szerződés egymással mindenben megegyező 2 példányban készült, melyet a szerződő
felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírásukkal megerősítenek.

Kelt: .............................., ............év ….........hó ........... napján

……….……….……….……….……………….. Bizományos……….……….……….……….
………………..

Megbízó


