
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

Mely létrejött egyrészről:………..………………………........... Anyja neve.:...…....................…........…...… Lakcíme:
………......……..…...........………………………………………Telefonszám:.………….…………….……...……, mint Megbízó

Dori Ede E. V. Adószám: 66462826-1-39 (cím: 8220 Balatonalmádi József Attila út 41.) Tel.: 06 30 9100 533,
e-mail: hajoeladas@d-e.hu), mint Megbízott között, (továbbiakban együttesen: Felek). 

Megbízó  megbízza  Megbízottat  a  saját  tulajdonú,  vagy  hivatalosan  képviselt  vízi  jármű
értékesítésével. 
Típusa:……………….……...……..……..….……Lajstromszám:….…………….…...…….…..Motorszám:……………………..
Hajó neve:…………..………...………… Tárolási hely:………...….….....……………. Egyéb:…………………………………….

Kötelező felszerelés:      Igen    Nem     * Vitorlák:     Gross     Fock     Génua      Spinakker
Egyéb:........................…………………...

Műszaki vizsga:     Igen     Nem   * Hajótároló állvány:     Igen     Nem 

Irányár:……………………………………..…...……….... Ft, azaz …...........................................................… Forint.
Minimálár*:…………...………....…….………………....Ft, azaz ….............................................................. Forint.
(*minimálár: a Megbízó által meghatározott legalacsonyabb eladási ár) 

Megbízott ٭  vállalja,  hogy:  a  vízi  járműről  szükség  szerint  fényképeket  készít,  az  összegyűlt  anyagból
hirdetéseket helyez  el  az internetes  portálokon,  továbbá az általa  üzemeltetett  iroda kirakatában,  illetve
személyesen ajánlja a nála érdeklődőket részletesen tájékoztatja és igény esetén helyszíni bemutatót tart, a
felek tárgyalását segíti, megegyezés és igény esetén az adás-vétel lebonyolítását előkészíti, és megszervezi. 

A Felek megállapodnak: Sikeres közvetítés esetén a Megbízott közvetítési díjra jogosult, mely a vízi jármű ٭
kialkudott vételárának nettó 5 %, de minimum nettó 100.000 Ft

Jelen Megbízás kizárólagos. A megbízás határozott időszakra szól azaz a Megbízás aláírásától számított     3 ٭
    6 hónapig tart, amely időszakon belül a Megbízó harmadik személynek nem értékesítheti a vízi járművet,
amennyiben Megbízó 3. személy részére értékesíti azt, úgy Megbízott a megbízásban szereplő megbízási díj
50%-ra jogosult. 

Ezen  összeget  a  szerződés-előszerződés  aláírásakor,  vagy  az  előleg-foglaló  átvételekor  haladéktalanul
megfizeti. A közvetítési díjtétel, a vízi jármű áron aluli értékesítésénél sem képezheti alku, vagy vita tárgyát. 

Megbízott a vízi jármű értékesítését elősegítve, a potenciális vevőtől foglalót vehet át, amit az adásvételi ٭
szerződés megkötéséig megőriz. A foglaló összege, a vízi jármű kialkudott vételárának minimum 5 százaléka.
A foglaló összege teljes egészében beleszámít a vízi jármű vételárába. Felek megállapodnak, hogy azt is
sikeres  közvetítésnek  tekintik,  ha  a  Megbízó  a  Megbízott  által  közvetített  személy  annak  közeli
hozzátartozójával, családtagjával vagy  jogi személyével) köt adásvételi szerződést. 

Megbízó kötelezi magát, hogy a jelen megbízás megszűnését követő 6 hónapon belül, amennyiben a vízi ٭
járművet értékesíti az erről szóló adásvételi szerződés másolatát Megbízottnak 15 napon belül eljuttatja (a
személyes adatokat érintő információ kitakarásával). 

Megbízó  büntetőjogi  felelősséget  vállal  a  megbízásban  közölt  adatok  valódiságáért  és  a  megbízói
jogosultságáért. 

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Felek a jelen
szerződés elolvasása és értelmezése után a szerződésben foglaltakat elfogadják. 

Dátum:………………………………………………… 
………………………………….   …………………………………. 

Megbízó Megbízott

mailto:hajoeladas@d-e.hu

