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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

Felek:

New Day Holding LTD, regisztrációs száma: НЕ–284611, cím: Anavargos, Ieremiou 47, 8025, 
Paphos Cyprus, továbbiakban Cég, mint Eladó

Valamint ………………………………………………………......................……………. mint Vevő

(Név, születési dátum, személyi igazolvány szám, lakcím)

1. A Vevő kifejezi szándékát, hogy Eladótól jelen szerződés keretében új gépjárművet vásárol az 
alábbiak szerint:

1.1. Vevő kijelenti, hogy megtekintette az Eladó által biztosított gépjármű választékot. Megfelelő 
módon tájékozódott a konkrét gépjármű technikai jellemzőiről és a gépjármű vételáráról. 

1.2. A Vevő megismerte a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletet és kijelenti, 
hogy az abban szereplő gépjármű a választásának megfelelő és az ott feltüntetett vételárat 
elfogadja. 

1.3. A Vevő tudomásul veszi a vételárat. A vételár a forgalomba helyezéssel kapcsolatos 
költségeket nem tartalmazza. 

2. Fizetés módja:

Vevő  vállalja,  hogy  az  együttműködési  megállapodásban  foglaltaknak  megfelelően  kifizet  a
választása szerint 500 vagy 2000 euró, azaz ötszáz vagy kétezer euró foglalót, valamint 80 euró
kezelési költséget a webiroda működtetési költségeként Eladó felé. A jármű teljes vételárának a
teljesítésére Vevő 60 napos határidőt kap. Ezen határidőt a foglalónak és kezelési költségnek az
Eladó számlájára történő beérkezésétől kell számolni.

2.1.  A Felek a foglaló jogi természetével tisztában vannak. 

2.2. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a 2-es pontban meghatározott határidőt elmulasztja,
a foglalót elveszti. Amennyiben a szerződés teljesülése az Eladó hibájából marad el, a foglalót két-
szeresen köteles visszatéríteni. A foglaló a gépjármű vételárába beszámít.

2.3. Az Eladó vállalja, hogy a Vevő részére a 2-es pontban meghatározott határidő elmulasztásától
függetlenül egy későbbiekben realizálódó gépjármű vásárlásához a foglalóra tekintettel kettő évig
biztosítja, hogy a Vevő a 2.4. pontban meghatározott kedvezménnyel vásároljon az akkor aktuális
listaárból az Eladó által forgalmazott gépjárművek közül.
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2.4. Amennyiben a Vevő 23000 € vételárnál drágább gépjárműt vásárol, a kedvezmény a foglaló-
val megegyező mértékű. Ennél olcsóbb jármű vásárlása esetén a kedvezmény mértéke megegye-
zik a gépjármű beszerzési árának és a kiskereskedelmi eladási árnak a különbözetével.
 
2.5.  A Vevő  tudomásul  veszi,  hogy eladónál  egyszerre csak egy kedvezményt  vehetigénybe,
vagyis eladó 2.3. pontban meghatározott kötelezettsége a gépjárművek akciós áraira nem terjed
ki, az csak a listaárra vonatkozik.

3. Eladó vállalja, hogy a teljes vételár kifizetését követően a gépjármű típusától függően 1- 6 
hónapon belül leszállítja a gépjárművet a Vevő részére. „NEW DAY” autószalon cím: Budapest, 
1091, Üllői út 101.

3.1.  A 6 hónapos határidő számítása a teljes vételár kifizetésének napjától kezdődik. 

3.1.1. A teljesítés határideje a rendelkezésre álló készleten múlik. Annak várható időpontjáról 
Eladó a teljes vételár kifizetésével egyidőben tájékoztatja Vevőt.

4. A Vevő köteles a foglaló összegét Eladó számlájára 24 órán belül átutalni. Ennek elmaradása 
esetén jelen szerződés hatályát veszti. 

4.1.  Ugyancsak hatályát veszti a szerződés, amennyiben a Vevő a 2-es pontban meghatározott 
határidőt elmúlasztja.

5. A befizetésnek tartalmaznia kell a Vevő megrendelési számát.

6. Jótállás és szavatosság tekintetében a gépjárműhöz a gyártó által kibocsátott Garancia -és 
szervizfüzetben leírt feltételek, valamint a Polgári Törvénykönyvben, és a 151/2003 (IX.22.) Korm. 
rendeletben foglaltak az irányadóak.

6.1 A Garancia és szervizfüzet eredeti példányának átadására a gépjármű átadásával egyidejűleg 
kerül sor.

6.2 Az általános garancia az első forgalomba helyezés napjától számított 24 hónap időtartamra 
érvényes, a megtett kilométerek számától függetlenül. A garancia időtartama a gépjármű 
forgalomba helyezésének időpontjától kezdődik.

6.3 A Garancia -és szervizfüzetben leírt garanciális és jótállási feltételek a Vevő törvényből eredő 
egyéb jogait nem érintik.
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7. A Vevő a foglaló befizetésének napjától lehetőséget kap a New Day Holding LTD reklám 
marketing programjában való részvételre.  A Programban való részvétel feltételei a cég honlapján 
„MARKETING” címszó alatt, illetve a „Partneri Marketinges Programban Való Részvétel Általános 
Feltételekben ” találhatóak.

8. Jelen szerződés informatikai úton kerül aláírásra, amelyet a Felek magukra nézve kötelező 
erejűnek ismernek el. A jelen szerződés a foglaló Eladó számlájára törtenő beérkezése napján lép 
hatályba.

8.1 A Vevő köteles a szerződést kinyomtatni, aláírásával ellátni és az Eladó honlapján 
www.nday.eu található címre postai úton eljuttatni.

9. A vevő köteles az Eladónak a gépjármű átvételi lehetőségéről szóló értesítését követő 2 héten 
belül átvenni a járművet. Ellenkező esetben az Eladó jogosult tárolási költséget felszámolni.Az 
értesítes a Vevő e-mail címére, illetve a back irodájába történik.

10. A Felek megállapodnak abban, hogy  a jelen szerződés végrehajtása során  a  Magyarország 
törvényei az irányadóak.

Kelt: 2016

……………………………..

Vevő
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