ДОГОВОР
За купопродажба на моторно возило-моторцикл склучен на ден: ___________20___година,помеѓу:
1. Јас __________________________ од ______________,со стан на улица: __________________________
број: _________,со лична карта бр.__________ издадена од ___________ и ЕМБГ: _________________
во понатамошниот текст: Продавач, и
2. Јас __________________________ од ______________,со стан на улица: __________________________
број: _________,со лична карта бр.__________ издадена од ___________ и ЕМБГ: _________________
во понатамошниот текст: Купувач.
Член 1.
Продавачот е сопственик на моторно возило-моторцикл Марка:_______________,Тип:_____________,со
Број на шасија: ___________________________,Број на мотор: __________________________,Година на
производство: _______________,Сила на моторот:____KW,Работна зафатнина на моторот: ________цм3
Боја:____________________,со Регистарски таблици: _______________________, со број на Сообраќајна
дозвола: ______________________, издадена од ___________________________.
Член 2.
Продавачот на возилото од член 1 од овој Договор го продава,а Купувачот го купува по цена од _______
евра или во противредност ______________ денари,согласно средниот курс во приватните менувачници
на денот на склучување на овој Договор,при што по потпишувањето на овој Договор возилото од член 1
од овој Договор преминува во владение и трајна сопственост на Купувачот при што Купувачот истото
ќе може да го управува во земјата и странство,поправа,одјавува регистарски таблици,регистрира на свое
име,продава на трети лица т.е. ќе има целосно владение над предметното возило од член 1.
Член 3.
Купувачот возилото од член 1 од овој Договор претходно го испробал и проверил така да Продавачот не
одговара за евентуалните недостатоци и материјални штети,во врска со возилото,по потпишувањето на
овој Договор.
Член 4.
Продавачот тврди дека возилото од член 1 од овој Договор не е под хипотека или под залог кај трети
лица како и дека истото не е предмет на било каков спор кој би го спречил исполнувањето на овој
Договор.
Член 5.
Трошоците за склучување на овој Договор се на сметка на Купувачот.
Член 6.
Надлежен за споровите во врска со овој договор е соодветниот надлежен суд на територијата на
Република Македонија.
Член 7.
Овој Договор е сочинет во два примерока од кој по еден за секој од договорените страни.
Продавач:
____________________

Купувач:
____________________

