
 

ADÁS-VÉTELI SZERZİDÉS 
 
 
 

amely létrejött 

 
egyrészrıl a:  GYİRI NEMZETI SZÍNHÁZ 
   Székhely: 9022 Gyır, Czuczor G. u. 7. 
   Adószám: 15467012-2-08 
   Számlaszám: OTP 11737007-15467012 
   Képviseli: Nagy Viktor igazgató 
   a továbbiakban: mint Vevı 
 
másrészrıl a  Porsche Inter Auto Hungaria Kft. / Porsche Gyır telephely 

   Székhely: 1139 Budapest, Fáy utca 27. 
Telephely: 9024 Gyır, Pápai út 2854/A 

   Adószám: 14515239-2-41 
   Számlaszám: UniCredit Bank Rt. 10960008 00000002-62680004 
   Cégjegyzékszám: cg. 01-09-907324 

Képviseli: Günter Hermann, Nagy Szabolcs 
   a továbbiakban: mint Eladó 
 
 
(a továbbiakban együttesen, mint Felek) között az alábbi feltételekkel. 

 
 

1./ Szerzıdés tárgya:  
 
Jelen szerzıdés 1. sz. mellékletében rögzített mőszaki paramétereknek megfelelı: 
 
 1 db Škoda Superb Comfort 2.0 CR TDI típusú személygépkocsi szállítása, vizsgáztatva, 
forgalomba helyezve. 
 
 
2./  A gépjármő vételára:  
 
 Az 1./ pontban rögzített személygépjármő vételára: Nettó: 5.132.600.- Ft (regisztrációs 
adóval növelt) Áfa: 1.097.400.- Ft.  Bruttó: 6.230.000.-Ft  
 
 
3./ Teljesítési határidı: 
 
A szerzıdés aláírását követı legfeljebb 16 héten belül. Elıszállítás lehetséges. 
 
  
4./ A vételár kiegyenlítésének formája:   
 
 Elıleget Vevı nem fizet. A végszámla a gépjármővek átadás-átvételét követıen nyújtható be. 
Vevı a számla összegét a Kbt. 305.§ (3) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével 



 

átutalással egyenlíti ki (alvállalkozói számla 15 nap, ajánlattevı számla kiegyenlítése 15 nap), 
figyelemmel az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakra is.  
 
 
5./ A teljesítés helye: az Eladó telephelye.  
 
 
6./ Szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek: 
 
6.1.) Kötbér: Az Eladó késedelmes teljesítés esetén az elmulasztott véghatáridı elsı napjától 
kezdve naptári naponként 20.000 Ft összegő kötbért köteles fizetni, amely a vételárból kerül 
levonásra. A Vevı - nem az Eladónak felróható okból - késedelmes fizetése esetén a Ptk. 
szerinti késedelmi kamatot köteles az Eladónak fizetni.  

6.2.) Jótállás (garancia): A jótállás idıtartama legalább: 1 év, az Eladó által vállalt mérték: 
2 + 2 év, az alkatrészellátást 15 évig biztosítja. A szavatosság idıtartama: 2 év. 
Fényezésre vonatkozó garancia: 10 év. Átrozsdásodás elleni garancia: 12 év.  
Az Eladó a jótállás idıtartama alatt garanciát vállal a gépjármő rendeltetésszerő használata 
esetén bekövetkezı anyag- és gyártási hibákból eredı meghibásodásokra is.  

 
7./ Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvrıl szóló 1959. 
évi IV. törvény (Ptk.), a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.), az adózás 
rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Jelen szerzıdés 1. - 2. sz. melléklete jelen szerzıdés elválaszthatatlan mellékletét képezi.  

 
A fentiek alapján a szerzıdı Felek megfelelı felhatalmazással rendelkezı képviselıik útján 

jelen Szerzıdést, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, jóváhagyólag 4 (négy) eredeti 

példányban írták alá. 

 

Gyır, 2011. február 1. 

 

 

             ….………………………..    ……………………….. 

              Vevı                    Eladó 

Nagy Viktor igazgató                                Günter Hermann   ügyvezetı igazgató  

          Nagy Szabolcs    ügyvezetı igazgató 



 

1. sz. melléklet 
 

Mőszaki adatok 
 
Az Ajánlattevı által ajánlott gépjármő mőszaki adatai 
 
Típus: Skoda Superb Comfort 2.0 CR TDi 
Motor, váltó: 1968 ccm 
Teljesítmény: 103 KW / 140 LE 
Szín: Feketemágia-gyöngyház (1Z1Z) 
Kárpit: ülések: fekete - ajtók: fekete (AU) 
Mőszerfal: fent: fekete - lent: fekete 
Szınyeg: fekete 

 
Az autó alapfelszereltsége 
 

Ablaktörlı ("AERO")- és mosó elöl 
ABS + MBA (MSR + ASR) 
Acél keréktárcsák "Tempel" (16") 
Audio-csatlakozó a Jumbo-Boxban 
Beltérvilágítás 
Biztonsági (WOKS) fejtámlák elöl 
Csatlakozó (12 V-os) a csomagtérben 
Csomagtérvilágítás 
Elektro-mechanikus szervokormány 
Elektromos ablakemelık elöl és hátul 
Elektronikus indításblokkoló 
ESP - elektonikus stabilitásprogram 
Fejtámlák hátul 
Fém rakodóperem a csomagtérben 
Figyelmeztetés égve maradt fényszórókra 
Figyelmeztetés nyitva maradt ajtóra 
Figyelmeztetı fény az ajtókban 
Fordulatszámmérı, digitális óra 
Függönylégzsákok, 
Főthetı hátsó ablak 
Harmadik hátsó féklámpa 
Hárompontos biztonsági övek elöl / hátul 
ISOFIX-gyermekülés rögzítési pontok 
Kapaszkodók az utastérben 
Kesztyőtartó zárt fedéllel 
Két tónusú kürt 
Kettıs "Twindoor" csomagtérnyitás 
Kihúzható tárolórekesz a középkonzolon 
Kikapcsolható utasoldali légzsák 
Klímaberendezés "Climatic" 
Ködfényszóró 
Könyöktámasz elöl "Jumbo-Box" 
Könyöktámasz hátul sízsáknyílással 
Központi zár rádiótávirányítással 
Króm díszítıelemek a beltérben 
Külsı hımérséklet kijelzı 
Külsı tükrök, elektromosan állítható, 
Lábtérvilágítás elöl 
Lehajtható csomagakasztó fülek 
Magasságállítható elsı ülések 
Make-up tükrök elöl 
Megvilágított ajtónyitó kilincsek belül 
Olvasólámpák elöl (2 db) és hátul (2 db) 
Osztottan dönthetı hátsó üléstámla 

Parkolójegy-tartó 
Por- és pollenszőrı 
Rádió "Swing" CD-lejátszóval MP3 
Rögzítıfülek a csomagtérben (6 db) 
Rugalmas szervizintervallum 
Szellızırostélyok a B-oszlopon 
Szemüvegtartó 
Színre fújt külsı tükrök, ajtókilincsek 
Tárolórekesz a középkonzolon 
Tárolórekeszek az elsı és hátsó ajtókban 
Tárolózsebek az elsı ülések háttámláján 
Tükörházba integrált második irányjelzık 
Üzemanyagellátás-megszakítás 
Zöld hıvédı üvegezés 
Acél teljes értékő pótkerék, autóemelı, (PJB)
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2. sz. melléklet 
 

 
BESZEDÉSI MEGBÍZÁS 

Felhatalmazó nyilatkozat 
 
 
A Gyıri Nemzeti Színház (9022 Gyır, Czuczor G. u. 07.) felhatalmazza a  Porsche Inter 
Auto Hungaria Kft-t (9024 Gyır, Pápai út 2854/A), bankszámlaszáma: 10960008-
00000002-62680004, hogy határidıs beszedési megbízást nyújtson be az  OTP 11737007-
15467012  fizetési számlája terhére a jelen nyilatkozathoz csatolt szerzıdés 2./ pontjában 
szereplı összeg erejéig abban az esetben, ha a szerzıdés 4./ pontjában foglalt határidı 
eredménytelenül telt el. 
 
Porsche Inter Auto Hungaria Kft. a határidıs beszedési megbízás benyújtásával 
egyidejőleg köteles értesíteni errıl a tényrıl a Gyıri Nemzeti Színház ügyvezetı igazgatóját. 
  
Jelen nyilatkozat érvénytelen, ha a Porsche Inter Auto Hungaria Kft. nem csatolja a 
Bankhoz benyújtandó felhatalmazó nyilatkozathoz a Gyıri Nemzeti Színház nyilatkozatát a 
szerzıdésszerő teljesítésrıl. 
 
Jelen felhatalmazás visszavonásáig érvényes. 
 
Szükséges mellékletek: 
1 pl. szerzıdés. 
1 pl. Nyilatkozat a szerzıdésszerő teljesítésrıl. 
 
 
Gyır, 2011. február 1. 
 
 
          
                                                                                                  Nagy Viktor  
                                                                                                    igazgató 

 

 
        
 

 
 


