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  למכירת רכב מדברי / סיורזיכרון דברים  /הסכם 

  

 
 צהיר כי הוא הבעלים של רכב מסוג מדברי / סיור    מ.ר  ________________ הואיל והמוכר מ .1
 זכות ברכב. ם אחר רלאף גו, ואין מכל שיעבוד / עיקול הרכב נקי  והואיל והמוכר מצהיר כי .2
 קונה לרכוש את הרכב  והואיל והמוכר הציע ל .3
 והואיל והקונה מעוניין לרכוש את הרכב .  .4
וה .5 כימוכר  והואיל  לקונה  סיור    הודיע   / מדברי  רכב   הינו  בשינוי  הרכב  לטפל  ייעוד  והוא מתחייב 

 .  ע"פ הרישום המקורי  הרכב ברישיון הרכב לפרטי / מרכב אחוד
 (מחק את המיותר)     סיור / מדברי .  כב הינה יודע כי מקוריות הרוהואיל והרוכש   .6
 קונה בדק את הרכב והואיל וה .7
 _______________ הינו   _____והואיל והצדדים הגיעו להסכמה כי מחיר הרכב  .8
 נלקחו כל השיקולים כולל  מחיר הרכב בהסכמה על  איל כי והו .9

 כב סיור  כראו הסעות סיור   כרכב מדברי  הרכב שימש להסעות מיוחדות  .א
 הנדחים  חובתו של המוכר לשלם את המיסים במקרה של רכב סיור    .ב
 קילומטראז'  _________________   .ג
   מצב מכאני   .ד
 גיל הרכב    .ה

 ל תשלום מס או שיעבוד.  כשהוא נקי מכ וכר מתחייב להעביר בעלות הרכב לקונההמ . 10
 חובתו של המוכר לכסות את כל העלויות.   ,חובות / שעבודים / מיסיםהרכב על  לה כי  במידה ויתג . 11
במידה והרכב היה    .  המוכר מתחייב כי  הרכב לא היה מעורב בתאונה אשר גרמה לירידת ערך לרכב . 12

 ה במחיר.  ערך ולחשבכן מעורב בתאונה על מוכר להראות מה הייתה ירידת ה
 .  ים ון הרכב הינו הרישיון המקורי ולא נעשו בו כל שינוייישר המוכר מתחייב כי  . 13
  וימים שמשרד   לא כולל חגים  יום  _____עשה את כל הבירוקרטיה הנדרשת תוך  המוכר מתחייב כי י  . 14

עובד לא  תוךהתחבורה  הרכב  את  ימסור  מקרה  ובכל  י   ,  את    לרוכשום  ____   אח"כ  ויסיים 
    ).יום   14ם לרשוממליץ   (  במקרה כזה המוכר ימשיך את הביטוח. על הרכב. . הבירוקרטיה

   כי הקונה ישלם למוכר מקדמה כמפורט :הצדדים מסכימים  . 15
 ____________________ בגובה המיסים הנדחים מקדמה   –רכב סיור   .א
 .  ____________    מהמחיר הכולל של הרכב     20%רכב סיור תוספת של   .ב
 ______________________ משווי הרכב  30%בסך מקדמה  –רכב מדברי   .ג

 עת העברת הבעלות על הרכב  יתרת התשלום עבור הרכב יתבצע ב . 16
 ן המוכר לקונה.  תשלום עבור העברת בעלות במשותף בחלקים שווים בי . 17
 ניתן לבצע העברת בעלות על הרכב   . 18

 בדואר ישראל    .א
 אתר הזדהות ממשלתית   .ב

נ  . 19 זה  בר  ערךהסכם  ע"י מוטי  גורם משפטינס שאי - חינם  יי ,  נו  וידע  ניסיון  בעל  בנושא רכב  אך  חודי 
 .  , על פי מיטב ידיעתי ואמונתיסיור ורכב מדברי

  .₪  10,000  פיצוי בסך לצד השני  לם  צד שיפר הסכם זה יש . 20
  
  

  , היום ________________  (תאריך)  ולראיה באנו על החתום 
  
  

      הקונה        המוכר          
    

  שם פרטי ומשפחה   
  ת.ז 

  כתובת 
  

  טלפון  
  
  

  חתימה  
  


