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  חוזה

  

  _______________ ביום___________ ונחתם ב שנערך

   

  __________________. ז.ת' מס_ ______________________________   :בין

  _________________: 'טל_ ____________________________ :כתובת      

  אחד מצד") המוכר" להלן(      

  __________________. ז.ת 'מס_ _____________________________    :לבין

  _________________ :טל______ _______________________ :כתובת      

   שני מצד") הקונה" להלן(      

  

   מדגם רכבשל הוהבלעדי  האמיתי, הבעלים הרשום הנו כי ומאשר מצהיר והמוכר   הואיל

    ______________  רישוי מספר_______ __________________________  

  __________  מנוע נפח________ יצור שנת ___________ צבע  

  ;")הרכב: "להלן( 

  או /כל זכות אחרת ו או/ו שיעבודאו /ו עיקול מכל נקי הינו הרכב כי מצהיר והמוכר   והואיל

  ;כלשהו' נוספת של צד ג  

  ;זה בהסכם לאמור בכפוף לקונה ברכב זכויותיו להעברת מניעהכל  אין כי מצהיר והמוכר   והואיל

  לאמור  הכל בכפוף, לכך הסכים והקונה ברכב זכויותיו כל את ממנו לרכוש לקונה הציע והמוכר   והואיל

 ;בחוזה זה  

   ,לצרכיו מתאים אותו ומצא ,בדיקה במכון לרבות ,אותו ובדק הרכב את ראה כי מצהיר והקונה   והואיל

 ;המוכר מאת לרוכשו והקונה מוכן  

  

  :בין הצדדים כדלהלןאי לכך הוסכם והותנה 

  .וממנ נפרד בלתי חלק מהווה זה להסכם המבוא .1

   .ברכבשל המוכר  זכויותיו כל אתוהקונה רוכש מאת המוכר , לקונה בזאת מוכר המוכר .2

  .זה הסכם חתימת ביום שהוא כפי במצבו הרכב את למסור מתחייב המוכר .3

, של הרכב )____, _____שלישי, שני, ראשון( ___ - הוא הבעלים הכי  מצהיר המוכר .4

  .זה בסעיף האמור מלבד אחרים בעלים בידי היה לאהרכב ו

 כל נעשה ולא, אוץכפי שמופיע במד ,  מ"ק___________  עבר שהרכב מצהיר המוכר .5

 .אוץהמצג במד  את לשנות ניסיוןאו כל /שינוי ו

  ._____________המוכר מצהיר כי תוקף רישיון הרכב הוא עד ליום  .6

על  או/ו הרכב על חליםה והמסים האגרות, הקנסות כל את לשלם חייבומת מצהיר המוכר .7

  .לקונה מסירתו רגעל עדואשר נוצרו  בו השימוש

 מסירתו מרגע בו על השימוש או/ו הרכב על החלים והתשלומים האגרות, המסים כל .8

  .הקונה על יחולו לקונה
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 ובכפוף בדיקה אחרל, (AS IS) הרכישה ביום כמצבו הרכבאת  מקבל הואכי  מצהיר הקונה .9

  .זה בהסכם המוכר להצהרות

בדיקה ' מס__________, ביום __________________ הרכב נבדק במכון  .10

_____________.   

  של למצבו בנוגע, נסתר פגםבדבר  תוטענ לרבות ,או פסול/ו פגם טענת כל על מוותר  הקונה .11

והמוכר נמנע מלגלותם , פרט לאלו אשר היו ידועים למוכר, הן החיצוני והן המכאני, הרכב

  .לקונה

או /והמוכר מצהיר כי הרכב היה בעבר בבעלות פרטית בלבד וכי מעולם לא היה בבעלות  .12

ובמיוחד כי הרכב מעולם לא היה בבעלות , יםפרטיאו שימוש /ובעלות  םשאינבשימוש 

  .לרבות ליסינג, או בשימוש של חברה להשכרת רכב/ו

  .י חברת ביטוח כלשהי"ע" כללי ןאובד" -כהמוכר מצהיר כי הרכב מעולם לא הוכרז  .13

 :במילים( ₪ _______________ יהיה הרכב מחיר כי בזאת מסכימים הצדדים .14

  :אופן התשלום יהיה כדלהלן. )₪______________________________  

) ₪ _______________________________: במילים( ₪ ______________ .14.1

 אישור מהווהעל החוזה  המוכר חתימתו ,זה הסכם חתימת בעת מקדמהכ ישולם

  .לקבלתו

 תשולם) ₪_ _________________________( ₪__________ ____ בסך היתרה .14.2

 הקונה שם על בעלותה העברת במועד במזומן אועל שם המוכר  בנקאית בהמחאה

 .ההסכם תחתימ ביום למצבו זהה במצב  כשהרכב ,לקונה ומסירתו

  .___________ברכב לקונה הוא והחזקה המועד להעברת הבעלות  .15

 העברת לרגע ועד זה הסכם על חתימה ומרגע במידה, להלן 17אל אף האמור בסעיף  .16

בכל  או/ו תאונהב  הרכב יינזק, לקונה ,המאוחר מביניהם, הרכב עלאו החזקה /ו הבעלות

 סכום מלוא אתבחזרה  ולקבל הז הסכם לבטל הקונה רשאי, או נוספת/דרך אחרת ו

  .ולא יחוב הקונה בתשלום פיצויים למוכר, ששילם המקדמה

  .למוכר הקונה בין שווים בחלקים יתחלקו הבעלות העברת דמי .17

המפר  ישלם ,לעיל 15שלא במסגרת סעיף  זה הסכםאו יבטל /ויפר  הצדדים ואחד במידה .18

: במילים(₪ __________ ____ בסך מראש מוסכמים פיצויים השני לצד או המבטל/ו

  .זאת מבלי לפגוע בזכויותיו של הצד השני לפי כל דין, )₪ _______________________

 בתשלום החייב מהצד ולדרוש  זה בחוזה מהצדדים מי על החל תשלום לשלם רשאי צד כל .19

  . המיידית השבתו את

  :החתום עלהצדדים  באו ולראיה

  

               ___________________                              ________________________  

  הקונה                                                                                      המוכר               


