הסכם מכירת רכב
 האמור במסמך זה כפוף להערה המשפטית האמורה בשולי המסמך
שנערך ונחתם ב_______________ ביום _____________ בשעה ________________
________________ ,ת.ז______________ .

בין:

מרח' __________________
להלן" :המוכר"
לבין:

________________ ,ת.ז______________ .
מרח' __________________
להלן" :הרוכש"

הואיל:

והמוכר הינו בעליו של הרכב המפורט בהמשך הסכם זה;

והואיל:

והרוכש פנה למוכר וביקש לרכוש ממנו את הרכב כמפורט בהסכם זה והמוכר
הסכם למכור את הרכב בתנאים האמורים בהסכם זה;

והואיל:

והמוכר מצהיר כי אין מניעה עובדתית או משפטית המונעת ממנו למכור את
הרכב לרוכש ולהעביר את הזכויות בו ע"ש הרוכש כשהוא נקי מכל עיקול או
שעבוד או זכות צד שלישי ,והרוכש מצהיר כי אין מניעה עובדתית או משפטית
המונעת ממנו להתקשר עם המוכר בהסכם זה ולקבל את הבעלות ברכב על שמו.

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 .1המוכר מוכר לרוכש את רכבו ,רכב מסוג __________________ ,דגם ___________
ש.י ,____________ .מספר רישוי ______________ ,כמפורט ברישיון הרכב שהעתקו
רצ"ב (להלן" :הרכב").
 .2המוכר הינו המחזיק ("יד") מס' _______ ברכב ,כמפורט ברישיון הנ"ל ,וכי הבעלויות
הקודמות על הרכב היו פרטיות  /חברה /אחר ___________________.
 .3מד

הנסועה

("קילומטרז'")

של

הרכב

במועד

חתימת

הסכם

זה

הוא:

____________________ ק"מ.
 .4המוכר מצהיר כי הרכב אינו משועבד ו/או מעוקל לכל גורם שהוא ואין כל מגבלה על
העברת הבעלות בו לטובת הרוכש .ככל שתהיה מניעה כאמור לעיל שבאחריות המוכר,
יסלקה המוכר ללא דיחוי ועל חשבונו המלא.

 .5המוכר מצהיר כי לא ידוע לו על כל שינוי מהותי בין פרטי הרכב ברישיון לבין פרטיו
בפועל (לרבות שינוי במספר מנוע ,מספר שילדה וכיו"ב).
 .6המוכר מצהיר כי לא ידוע לו על תאונת דרכים אשר גרמה לפגיעה מהותית ברכב .עוד
מצהיר המוכר כי לא הוחלפו על ידו חלפים מהותיים ברכב (דוגמת מנוע וכו').
 .7בכפוף להצהרות המוכר ,הרוכש מצהיר כי הוא ראה את הרכב ,בחן ובדק את מצבו
המשפטי של הרכב בכל רשות שהיא ,וכן בדק את הרכב ו/או ניתנה לו האפשרות לבדוק
את הרכב במכון בדיקה מורשה לפי בחירתו והוא אינו מסתמך על כל הצהרה ו/או מצג
ו/או הבטחה של המוכר ,והוא קונה את הרכב במצבו הנוכחי ( )as-isומוותר על כל טענה
כלפי המוכר בעניין זה ,לרבות טענות בנוגע לפגם גלוי או נסתר ו/או ירידת ערך.
 .8תמורת רכישת הרכב ,וכנגד קבלת הבעלות בו ,ישלם הרוכש למוכר סך של
______________  ₪בהמחאה בנקאית אשר נמסרת מהרוכש למוכר במעמד חתימת
הסכם זה והעברת הבעלות .הסכום הנ"ל כולל גם מערכת מולטימדיה /חיישני נסיעה
לאחור ו/או כל תוספת אחרת המותקנת ברכב
 .9כל העלויות בגין אגרות העברת הבעלות ברכב יחולו על הרוכש בלבד.
 .11הרוכש מצהיר כי ידוע לו כי המוכר אינו מעמיד לרשותו ביטוח מכל מין וסוג שהוא ,וכי
תנאי למסירה החזקה ברכב לרוכש הינו כי הרוכש יערוך ,ביטוח חובה לרכב .למרות
האמור לעיל ,אין ולא תהיה למוכר כל אחריות על כל נזק – רכוש או גוף  -שייגרם לרכב
הנמכר ו/או לכל צד ג' ו/או לכל אדם עקב פעולה הקשורה ברכב.
 .11המוכר יהיה אחראי לכל עבירה ו/או דו"ח ו/או נזק לצד ג' שנגרמו ע"י הרכב עד למועד
מסירת החזקה ברכב לרוכש ,וממועד זה ואילך יהיה הרוכש אחראי באופן בלעדי לכל נזק
ו/או תאונת דרכים ו/או קנס ו/או דוח ו/או זימון לדין ו/או עבירה מכל סוג שהוא ו/או כל
תשלום שהוא לרבות תשלום לכבישי אגרה וכיו"ב ,בגין כל פעולה שנעשתה באמצעות
הרכב.
 .12חתימת המוכר על הסכם זה מהווה הוכחה לקבלת ההמחאה הבנקאית האמורה בסעיף 8
לעיל.
 .13חתימת הרוכש על הסכם זה מהווה אישור לקבלת הבעלות ברכב על שמו ,וקבלת כל
עותקי המפתחות וכל רישיונות ומסמכי הרכב.
 .14הצהרות והתחייבויות הצדדים הינן יסודיות בהסכם זה ,והפרתו או חלק מהן ,תיחשב
להפרה יסודית של ההסכם ,אשר תחייב את הצד המפר בתשלום פיצוי מוסכם בסך של
 11%משווי ההסכם לצד הנפגע ללא הוכחת נזק .אין באמור כדי למנוע מהצד הנפגע
להודיע על ביטולו של הסכם זה כדין ולתבוע את נזקיו הממשיים מהצד המפר.

ולראיה באו הצדדים על החתום:
___________________
המוכר
היום _______________ ,שעה ____________________

____________________
הרוכש

הבהרה משפטית
האמור במסמך זה לעיל על כל חלקיו ,נועד לשם התרשמות כללית ,חלקית ובלתי
מחייבת ,ואין בו כדי להקיף את כלל המקרים על נסיבותיהם השונות ,העשויים
להתרחש במכירת רכב מאדם פרטי לאדם פרטי אחר ,ואין להסתמך על מסמך זה או על
תוכנו.
למען הסר ספק יובהר כי המסמך האמור לעיל איננו הסכם מכר הנוהג בחברת תמיר
ואינו מחייבה בכל צורה שהיא.
אין באמור במסמך זה או בכל חלק ממנו ,או במה שאינו אמור בו ,כדי להוות מצג ו/או
התחייבות ו/או הבטחה ו/או עילה להסתמכות ו/או יעוץ משפטי וכיו"ב ו/או להוות עילת
תביעה או דרישה של כל מאן דהוא מחב' תמיר.
אין להשתמש או להעתיק מסמך זה ואין להסתמך על תוכנו או על כוללניותו או היעדרה,
והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק ,פעולה או תוצאה שייגרמו תוך הסתמכות על מסמך
זה.
תמיר חברה להשכרת רכב בע"מ

