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 לכבוד

 מועצה מקומית הר אדר

 90836ד.נ צפון יהודה 

 

 הצעת מחיר הנדון:

 

 לרכב מס': __________________ מסוג: ___________________ שנת יצור: ________________

 

 אני: ____________________ ת.ז: ____________________ כתובת: ____________________

 

 נייד: ___________________ טלפון: _________________

 

 ₪ מחיר הצעתי לרכישת הרכב: _____________________ 

 

 מצ"ב:

 מגובה ההצעה רשום לפקודת מועצה מקומית הר אדר 10%שיק בנקאי בסך  .1

 ₪. )שיק זה לא יגבה אם לא אזכה בהצעה( ע"ס ______________ 

 

 ידוע לי:

 ימי     7מרגע ההודעה על הזכייה ובתוך  שיק זה יגבה במידה ולא אשלים את העברת הבעלות .2

 .יוחזרלא שיק העבודה, במקרה שכזה הזכייה תבוטל ו   

ביצוע העברת בעלות יתבצע ביום המכירה ועל שם הקונה בלבד.                                                           .3
ום מחיר הרכב במלואו,        תשלום בגין העברת בעלות יחול על הקונה בלבד וזאת לאחר תשל

 ולפני קבלת הרכב לרשותו.

ם המכני ו/או הבטיחותי ו/או /ם הנוכחי ואין המועצה אחראית לגבי מצב/ו במצב/ים ימכר/הרכב .4
 החיצוני של כלי הרכב.

 

שם: _____________________ חתימה: ____________________ תאריך: ______________
  

 תאריך: ________________
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 חוזה מכר לרכב

 ________________________________ -תאריךשנערך ב

 

 

 

דגם:   בובקט תתוצר  יעה אופני זעירהואיל והמוכר מצהיר ומתחייב כי הינו הבעלים הרשום של רכב מסוג 
S130 _____ :להלן:  את המועצה_______ שנת יצור: ______________, אשר שימש מס' רישוי(

 "הרכב"(.

 חוב ו/או שיעבוד ו/או עיקול ו/או זכויות בצד ג' כלשהן. והואיל והמוכר מצהיר כי הרכב נקי מכל

הגיעו לרכוש את הרכב, והואיל והקונה מעוניין לרכוש את הרכב, לפיכך  והואיל והמוכר הציע לקונה
                            הצדדים לידי הסכמה כדלהלן:                                                                                        

הקונה רוכש את  ,על כןת עובדי המועצה במשך מספר שנים. ידוע לקונה כי הרכב הנרכש על ידו שימש א
ין ליקויים טענות או תביעות כלשהן כלפי המועצה בג( ולא יהיו AS ISהרכב במצבו ביום חתימת הסכם זה )

 ברכב.או פגמים כלשהו 

 המוכר מוכר בזה לקונה את הרכב. .1

 )להלן: "התמורה"( ₪ הצדדים קובעים בזאת את המחיר הרכב לסך כולל של _____________  .2

 שישולמו למוכר במעמד חתימת חוזה מכר זה.

ל שמו ועל חשבונו. המוכר לות ברכב ביחד עם נציג המוכר עהקונה ידאג להעביר את הבע .א
 ואת הזכויות בכפוף לכך שהקונה שילם את מליחתום על מסמכים נחוצים לשם העבר

 התמורה.

 ם ע"י הקונה.ולהתשלום עבור אגרת העברת בעלות תש .ב

 התמורה תשולם במעמד חתימת חוזה מכר זה. .ג

א.    המוכר מתחייב ומצהיר בזאת כי פרטי הרכב זהים לאלה המופיעים ברישיון המקורי של   .3
 נוי ו/או תיקון הרישיון המקורי, לא נעשוהרכב, כי לא נעשו שינויים כלשהם המחייבים שי

פי הדין וכי כל המיסים, האגרות, קנסות ותשלומים שחלו -ברכב שינויים שאינם מותרים על
 על הרכב עד למועד החתימה על חוזה זה שולמו במלואם.

החלים על הרכב ו/או       –מכל סוג שהוא  –כל המיסים, האגרות, הקנסות והתשלומים  .ב
 ד ליום מסירתו לקונה יחולו על המוכר ומיום זה ואילך יחולו על הקונה.השימוש בו ע

 תשלום החל על צד לחוזה רשאי הצד השני לשלמו ולדרוש השבתו המיידית. .4

ככל שישנו ביטוח בתוקף לגבי הרכב )בין חובה, מקיף או צד שלישי( עם חתימת החוזה והעברת  .5
בטח את הרכב על שמו ועל אחריותו, מיום הבעלות יפוג תוקף הביטוח על הרכב ועל הקונה ל

 החתימה על חוזה זה ואילך.

 לראייה, באו הצדדים על החתום

  

 בין מועצה מקומית הר אדר

 המוכר –צד א' 

 

______________________ 

 הקונה -צד ב' 

 

 חתימת המוכר: מועצה מקומית הר אדר

 500237698ח.פ: 

 הר אדר 45כתובת: האלה 

  02-6293120 :טלפון

 __________________  חתימת המוכר:

 ת.ז: __________________________

 כתובת: ________________________

 טלפון:  ________________________
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