LÉGIJÁRMŰ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
mely

létrejött

egyrészről

..............................................

(lakóhelye:

...............................

.................................................................... születési hely, idő: .......................................... anyja neve:
...............................................................,

illetve

..................................................................................

székhelye:

cégjegyzékszám:..................................,

adószám:.......................................................), mint eladó (a továbbiakban Eladó), másrészről
....................................................................................
....................................................................
..............................

anyja

(lakóhelye:

születési

neve:

hely,

..........................................
idő:

.......................................

.............................................................,

illetve

székhelye:....................................................................................... cégjegyzékszám:..................................,
adószám:.......................................................), mint vevő (a továbbiakban Vevő) között az alábbi
feltételekkel:
1. Eladó eladja, Vevő megvásárolja teher-, per- és igénymentesen az Eladó kizárólagos tulajdonát
képező ....................................... típusú, .............................. gyártási számú, ...........................
lajstromjelű

(üzemképes/üzemképtelen*)

.............................................*)

a

légijárművet

kölcsönösen

kialkudott

(repülőgép/helikopter/egyéb:
.....................

Ft,

azaz

..................................................................forint vételáron.
2. Eladó kijelenti, hogy az adásvétel tárgyát képező légijárműnek általa ismert hibája és korábbi
sérülése nem volt, ill. azok a következők, ill. azok a következő okmányokban dokumentáltak:
............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................
3. Vevő a vételárat jelen okirat aláírásával egyidejűleg fizeti ki, melynek hiánytalan átvételét Eladó
a szerződés aláírásával elismeri és nyugtázza. /Illetve a fizetés az alábbiak szerint történik:
............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................
4. Eladó feltétlen hozzájárulását adja ahhoz, hogy Vevő a légijármű tulajdonjogát jelen okirat
aláírásával egyidejűleg megszerezze, Vevő tulajdonjoga a Magyar Köztársaság Állami Légijármű
Lajstromába bejegyzésre kerüljön. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés aláírásától
számított 30 napon belül tulajdonjoga bejegyzését kérelmezi a Polgári Légiközlekedési
Hatóságnál.
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5. A felek megállapodnak, hogy a légijármű a Vevő nevére történő átíratásával felmerülő összes
költség Vevőt/Eladót* terheli.
6. Vevő a légijármű birtokába jelen szerződés aláírásával egyidejűleg lép, ezen időtől kezdve szedi
annak hasznait és viseli a felmerülő terheket. Eladó kötelezi magát arra, hogy a birtokbaadással
egyidejűleg kiadja Vevőnek a légijármű alább felsorolt okmányait:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................
7. Vevő a légijárművet megtekintett állapotban átvette, Eladó a légijármű vonatkozásában
kellékszavatosságot nem vállal.
8. A szerződés három eredeti példányban készült, amelyből egy-egy példány a Vevőé, az Eladóé,
és a Polgári Légiközlekedési Hatóságé.
9. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében Felek a Ptk. adásvételre vonatkozó
rendelkezéseit tekintik irányadónak.
Jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Kelt:.................................., ...........................................

..........................................................
Eladó

.............................................
Vevő

Előttünk, mint tanúk előtt:

1.)

Név (olvashatóan)...................................................................................................
Lakcím:....................................................................................................................
Aláírás:................................................................

2.)

Név (olvashatóan)...................................................................................................
Lakcím:....................................................................................................................
Aláírás:................................................................
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