Lankomiausias transporto skelbimų portalas

TRANSPORTO PRIEMONĖS
PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS
sutarties sudarymo vieta

data

laikas

PIRKĖJAS:

PARDAVĖJAS:

vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas

vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas

asmens arba įmonės kodas

asmens arba įmonės kodas

pirkėjo adresas

pardavėjo adresas

PARDUODAMA TRANSPORTO PRIEMONĖ:
pagaminimo data (metai - mėnesis)

markė (D1), modelis (D3)

spalva (R)

identifikacinis (VIN) numeris (E)

degalų tipas

registracijos dokumento serija ir numeris

valstybinis numeris

km

rida

variklio numeris (P5)

TRANSPORTO PRIEMONĖS ĮRANGA, YPATUMAI (pažymėkite

):

Garantija ___ mėn.

Audio aparatūra

Navigacija

Lieti ratlankiai

Dujų įranga

Rakteliai ___ vnt.

Draudimas

Kita:

Transporto priemonė parduodama su šiais trūkumais:

trūkumai (defektai)

trūkumai (defektai)

KAINA:
kaina

Eur

kaina (suma žodžiais)

Eur

Jei Sutarties pasirašymo metu sumokama visa transporto priemonės kaina, nurodyta Sutartyje, transporto priemonė
perduodama Pirkėjui po Sutarties pasirašymo. Atskiras perdavimo-priėmimo aktas nėra sudaromas.

KITOS NUOSTATOS:
Pardavėjas patvirtina, kad parduodama transporto priemonė priklauso jam nuosavybės teise, į parduodamą transporto
priemonę tretieji asmenys jokių teisių ar pretenzijų neturi, transporto priemonė neareštuota, ji nėra teisinio ginčo objektas,
teisė disponuoti ja neatimta ir neapribota. Perduodamos transporto priemonės identifikavimo numeris ir kiti duomenys
atitinka jos registracijos dokumente nurodytus duomenis.
Šalys patvirtina, kad joms žinomas teisės aktuose numatytas reikalavimas, jog perkant - parduodant Lietuvoje jau
registruotą transporto priemonę, Pardavėjas, pardavęs ją, dėl jos duomenų keitimo turi kreiptis į VĮ „Regitra“ per 15 dienų
nuo pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo, o Pirkėjas turi ją perregistruoti per 10 dienų po to, kai į VĮ „Regitra“ kreipėsi
jos Pardavėjas. Laiku neperregistruota transporto priemonė išregistruojama.
Sutartis sudaroma 3 (trimis) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Pirkėjui ir Pardavėjui, bei vieną –
pateikiamą VĮ “Regitra”, transporto priemonės savininko pasikeitimo įregistravimui.

Transporto priemonę pardavė:
Transporto priemonę pirko:

vardas, pavardė, parašas arba juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, parašas, įmonės antspaudas (jei įmonė jį turi)

vardas, pavardė, parašas arba juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, parašas, įmonės antspaudas (jei įmonė jį turi)

