
Megbízás Ingatlan felkutatására

Ez a megállapodás a _____________________________________________________ 
továbbiakban: Megbízó és a DANUBIA ESTATE Kft. (8220 Balatonalmádi József 
Attila út 41. adószám: 14372298-2-19) között jött létre, az alábbi feltételek szerint:

Megbízó felkéri  a  DANUBIA  ESTATE  Kft-t, hogy  képviselje  az  ingatlan 
felkutatásában és járjon el  a nevében: _____________________________________ 
jellegű ingatlanok felkutatása céljából.

1. A keresés megadott szempontjai: 

__________________________________________________________
__________________________________________________________

2. Ársáv: _____________________________

3. Sikeres felkutatás esetében Megbízó az ingatlan vételára nettó 2 százalékának 
megfelelő összeget fizet meg a DANUBIA ESTATE Kft-nek. 

4. A  jutalék  fizetése  az  adásvételi  szerződés  aláírásával  egyidejűleg  esedékes. 
Foglaló fizetése esetén Megbízó a foglaló összegével egy időben fizeti meg a 
jutalék  összegét  a  DANUBIA  ESTATE  Kft-nek az  általa  kiállított  számla 
ellenében,  mivel  a  foglaló  megfizetését  rögzítő  szerződés  megkötésével  a 
DANUBIA ESTATE Kft. a közvetítői feladatát teljesítette.

5. A foglaló megfizetését rögzítő szerződés aláírását követően Eladót és Vevőt a 
polgári törvénykönyvben rögzített jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.

6. Ezen  jutalék  összeg  magában  foglalja  a  megbízástól  a  szerződéskötésig  a 
DANUBIA ESTATE Kft. valamennyi ügyintézési költségét. 

7. Jelen  megállapodás  megkötése  napján  lép  hatályba,  és  _________________ 
napjáig tart.

8. Cég  üzletrész  értékesítése  esetén  a  Megbízó részéről  a  jutalék  kifizetésére 
készfizetői  szavatosságot  vállaló  személy  neve,  beosztása 
_______________________________________________________________.

9. A DANUBIA ESTATE Kft. a bemutatandó és előre jelzett ingatlanokról írásban 
tájékoztatja Megbízót,  aki  köteles  írásban  visszajelezni  a  bemutatás  előtt  a 
DANUBIA ESTATE Kft-nek, ha az adott ingatlanról a bemutatást megelőzően 
már tudomása volt. 

 DANUBIA ESTATE Kft.
8220 Balatonalmádi József A. út 41

Telefon: 06 88 785 021
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Web: http://d-e.hu
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10.Ezen jelentés elmaradása a Megbízó-t nem mentesíti a jutalékfizetés alól.

11.A  DANUBIA ESTATE Kft. által  közvetített ingatlannak minősül a  DANUBIA 
ESTATE  Kft. által  közvetített  ingatlan/Ügyfél  üzleti  partnere,  rokona  is, 
amennyiben  azzal  bizonyíthatóan  a  DANUBIA  ESTATE  Kft. tevékenysége 
révén került kapcsolatba.

12.A DANUBIA ESTATE Kft-nek jogában áll  közvetítői  tevékenysége/felkutatás 
során  együttműködés  keretében  más  közvetítők  segítségét  is  bevonni 
tevékenységének  hatékonyabbá  tétele  céljából,  de  ez  nem  befolyásolja  a 
Megbízó jelen szerződésben megállapodott jutalékfizetési kötelezettségét.  

13.Ez a megállapodás bármelyik fél által megszüntethető, írásbeli felmondással. 

14.A  Felkutatási  szerződésben leírt  kötelezettségek  és  díjazási  feltételek 
azonban  a  szerződés  megszűnése  után  1  évig  érvényben  maradnak, 
amennyiben a DANUBIA ESTATE Kft. által bemutatott ingatlan tulajdonosával 
vagy eladóval jön létre az adásvételi szerződés.

15.A jelen  megállapodásban  nem  szabályozott  kérdésekben  felek  a  mindenkor 
hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Felek jelen megállapodást – áttanulmányozása, értelmezése és megértése után –, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Kelt, __________________________

 _________________________                     ________________________

             DANUBIA ESTATE Kft.   MEGBÍZÓ 


