MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
Mely létrejött egyrészről: ………………………………………………………………………………………………....,mint Megbízó
(cím: ………………………………………………………………………………... , személyi igazolvány szám: …………………… ,
telefonszám: …………………………..………. , e-mail: ………………………………………………………………….…………. )
valamint: a Páncsó Vagyonvédelmi Kft. (cím: 1035. Budapest, Szellő u. 6. IX.em.26) képviseletében: Tóth Zita (sz.ig.sz.:
498115LA, tel: 0036-30/636-1552, e-mail: info@eladovitorlasok.hu), mint Megbízott között.

Megbízó megbízza Megbízottat
a saját tulajdonú, vagy hivatalosan képviselt vízi jármű értékesítésével.
A hajó típusa: ………………………………………………………………..
Nyilvántartási száma: ………………………………………………………
Tárolási helye: ……………………………………………………………….
Bruttó irányár: ……………………………………………………………….

Megbízott vállalja, hogy:





a hajóról fényképeket készít és a Megbízóval egyeztetve összeállítja a hajó-felszerelési listát,
a hajólevél adatai alapján és az összegyűlt anyagból weboldalt hoz létre, mely a http://eladovitorlasok.hu címen lesz elérhető,
az érdeklődőket részletesen tájékoztatja és helyszíni bemutatót tart,
a felek tárgyalását szakmailag segíti, igény esetén az adás-vétel lebonyolítását előkészíti és megszervezi.

A felek megállapodnak: Sikeres közvetítés esetén a Megbízott közvetítési díjra jogosult, mely a hajó kialkudott vételárának nettó
4%-a ( 5.000.000.- forint eladási ár alatt minimum 200.000.- forint ). Megbízó ezen összeget sikeres közvetítésnél, azaz; a szerződés
(előszerződés) aláírásakor, vagy a foglaló átvételekor haladéktalanul köteles megfizetni Megbízott részére. A közvetítési díjtétel, a
hajó áron aluli értékesítésénél sem képezheti alku, vagy vita tárgyát.
Megbízott a potenciális Vevőtől foglalót vehet át, amit az adásvételi szerződés megkötéséig megőriz.
A foglaló, az átvételtől számított 15 napig (vagy megegyezés szerinti időtartamig) tartja érvényét, mely időszakon belül az Eladó
harmadik személynek nem értékesítheti hajóját, eladási szándékától pedig, nem állhat el. Ellenkező esetben Vevő, a foglaló
összegének duplájára jogosult, melynek megfizetése az Eladót terheli. Amennyiben viszont Vevő áll el a megvételi szándéktól és a
végleges adásvételi szerződés a Vevő hibájából hiúsul meg, úgy a foglaló összege részére vissza nem jár. A foglaló összege teljes
egészében beleszámít a hajó vételárába. A foglaló átvételéről Megbízott késedelem nélkül köteles értesíteni Megbízót.
Felek megállapodnak, hogy azt is sikeres közvetítésnek tekintik, ha a Megbízó a Megbízott által közvetített személlyel, vagy annak
hozzátartozójával, vagy akár az általa képviselt céggel köt adásvételi szerződést.
Jelen szerződést a felek határozatlan időre kötik, amit bármelyik fél írásban jogosult felmondani.
A szerződés következmény nélkül mindaddig felmondható, amíg a Megbízott által hozott konkrét vevőjelölt adásvételi szerződését
nem akadályozza meg. Ebben az esetben a Megbízó a Megbízott részére köteles a hajó irányárának 10%-át üzletrontási kártérítés
címén, 8 napon belül megfizetni.
Megbízó kötelezi magát, hogy ha a jelen szerződésben szereplő kishajó értékesítésre kerül (akár a szerződés felmondását követő 12
hónapon belül is), az erről szóló adásvételi szerződést irodánknak 15 napon belül eljuttatja. Ennek hiányában irodánk kártérítési
igénnyel élhet, melynek mértékét a felek az érintett hajó irányárának 5%-ában határozzák meg.
Ha a Megbízott és a Megbízó bizonyítottan ugyanabban az időben, és ugyanolyan feltételekkel tudná értékesíteni a hajót, a
Megbízónak jogában áll arról dönteni, hogy melyik vevőt válassza. Ha nem a Megbízott vevőjét választja, abban az esetben az
eladási ár 2%-át köteles munkadíj címén kifizetni a Megbízott részére!
Megbízó büntetőjogi felelősséget vállal a megbízásban közölt adatok valódiságáért és a megbízói jogosultságáért. Vállalja továbbá,
hogy a jelen szerződésben szereplő hajó vételárát felfelé nem változtatja meg, és más fórumokon az irányárnál alacsonyabb áron nem
kínálja. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződéssel a Megbízott értékesítésre vonatkozó megbízása nem élvez kizárólagosságot.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
Felek a jelen szerződés elolvasása és értelmezése után a szerződésben foglaltakat elfogadják.
………………………………………………………….

………………………………….
Megbízott

………………………………….
Megbízó

