
Contracte de compravenda d'un vehicle usat

Data i lloc de celebració

Dades del Venedor
Cognoms i nom o raó social empresa CIF/NIF/NIE

Domicili a efectes del present contracte

Municipi Codi postal Província

Representant empresa

Dades del Comprador
Cognoms i nom o raó social empresa CIF/NIF/NIE

Domicili a efectes del present contracte

Municipi Codi postal Província

Representant empresa

Identificació del vehicle i estat actual del mateix
Classe de vehicle Marca, Model i Versió

Matrícula Número de bastidor Data de la primera matriculació

Estat Combustible Quilometratge

Ambdues parts actuen en nom propi, o en la representació atorgada, es reconeixen mútua capacitat i, estant prèviament d'acord,
formalitzen la compravenda conforme a les següents:

Clàusules
1. El venedor declara que l'esmentat vehicle és de la seva legítima propietat, el ven i el lliura en aquest acte al comprador, rebent-ho
aquest últim a la seva completa satisfacció.
2. El preu de la compravenda, tenint en compte les característiques del vehicle, la seva naturalesa de bé usat, l'estat que presenten
els seus components, la seva antiguitat i quilòmetres recorreguts, es pacta de comú acord en:

Euros IVA inclòs.

3. Forma de pagament:

4. El venedor manifesta que sobre el vehicle no pesa cap càrrega, impost ni deute de cap classe pendent de liquidació a la data
d'aquest contracte, obligant-se a estar de tota indemnitat a favor del comprador de qualsevol reclamació.
5. El venedor facilita i signa en aquest acte tots els documents necessaris perquè el vehicle quedi inscrit a nom del comprador a la
Direcció General de Trànsit.
6. El comprador es fa càrrec des d'aquest moment, de totes les responsabilitats que es puguin contraure com a conseqüència de la
propietat del vehicle descrit que accepta, per a la seva tinença o ús.

Clàusules addicionals

I perquè consti on convingui, s'estén el present contracte per duplicat i a un sol efecte, quedant un exemplar en cadascuna de les
parts interessades

Signatura i, en el seu cas, segell del Venedor

Signat:___________________________________

Signatura i, en el seu cas, segell del Comprador

Signat:___________________________________

Hora

Rebu   Si No


	Datailloc: 
	Nom: 
	cif: 
	Domicili: 
	Municipi: 
	Codpostal: 
	Provincia: 
	Apoderado: 
	Comprador: 
	cifcomp: 
	DomiciliComp: 
	Municipicomp: 
	cpostalcomp: 
	provinciacomp: 
	apoderadocomp: 
	claseveh: 
	marcamodelo: 
	matricula: 
	bastidor: 
	fecmat: 
	combustible: 
	precio: 
	formapago: 
	Hora: 
	Estado: 
	Quilometartge: 
	ivainclos: 
	clausules: 
	Si: Off
	No: Off


