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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MINTA 

 
 
mely létrejött egyrészről Telivér Farm Állattenyésztési és Növénytermesztési Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg. 03-09-114572, képviseli: Pálfi Nóra ügyvezető, adószám: 
13333252-2-03) 6430 Bácsalmás, Backnang utca 2. székhelyű társaság, mint Eladó 
 
másrészről:  
 
Természetes személy esetén 
Név:  
Születési hely, idő: 
Anyja neve :  
Lakcím: 
Adóazonosító jele:  
Személyi szám: 
 
Jogi személy esetén 
Cégnév 
Székhely: 
Cégjegyzékszám: 
Adószám: 
Képviseli:  
(Képviseletre jogosult személy neve:                   (cégkivonattal és aláírási mintával igazoltan) 
Anyja neve:                                      Lakcíme:                                                                             ) 
 
mint Vevő 
 
között az alábbi helyen és időben az alulírt feltételek szerint:  
 
1. Felek rögzítik, hogy Eladó által üzemeltetett www.teliverfarm.hu honlapon kiírt 

………… számú árverésen a ………………… nevű lóra a legmagasabb vételi ajánlatot 
Vevő tette. 

 
 Felek rögzítik továbbá, hogy a fenti árverési eljárás során Vevő által is elfogadott 

általános szerződési feltételek jelen szerződés részét képezik. Felek tudomásul veszik, 
hogy közöttük a fenti lóra vonatkozóan az  adásvételi szerződés az árverés lezárultával 
létrejött, azonban a jelen okiratban külön is megerősítik ezt. Felek akként állapodnak 
meg, hogy amennyiben jelen szerződésben foglalt rendelkezések és feltételek eltérnek az 
általános szerződési feltételekben foglaltaktól, úgy felek a jelen szerződés feltételeit 
tartják irányadónak egy esetleges jogvita során is. Jelen szerződés rendelkezéseit felek 
egyedileg megtárgyalták.  

 
2. Eladó kijelenti, hogy a kizárólagos tulajdonát képezi az alábbi adatokkal rendelkező 

angol telivér fajtájú ló.  
 
 név:.............................. ………………………………………….....  
 származás: …………………………………………........................ 
 lóútlevélszám:…………………………………………............…… 
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3. Felek tehát rögzítik, hogy Eladó a fentiekben részletezett árverés lezárultával eladta, 

Vevő pedig megvásárolta a 2. pontban körülírt lovat bruttó …………. euró, azaz 
……….....................................................….. euró összegért. Felek rögzítik, hogy Vevő 
Eladó által megadott bankszámlaszámra jelen szerződés aláírását megelőzően már 
megfizetett ………….........Euró, azaz ……...........................................…………. Euró 
összeget, melyet felek vételárrészletnek tekintenek, melynek jogkövetkezményeit 
ismerik. 

 

 Eladó szavatosságot vállal, hogy a jelen adásvételi szerződés tárgyát képező lovat per-
teher-és igénymentesen vásárolja meg Vevő. Eladó tájékoztatta Vevőt a ló jó és rossz 
tulajdonságairól, egészségügyi állapotáról. Eladó kijelenti, hogy az 1. pontban írt ló az 
alábbi általa ismert hibákkal rendelkezik: 
…………………………………………………………………………………..……......… 

 ……………………………………………………………………….…………………....... 

 Ezeken kívül tudomása szerint nem rendelkezik egyéb szavatossági hibával, 
hiányossággal, betegséggel, melyet Vevő elismer és jelen szerződés aláírásával nyugtáz. 
A ló megtekintett állapotban került átadásra. Vevő kijelenti, hogy a lovat megvizsgálta, a 
jelen szerződést a vizsgálati eredmény birtokában, saját kockázatára köti meg. 

4. Felek rögzítik, hogy mai nappal Vevő birtokba veszi a megvásárolt lovat, így mai naptól 
kezdve viseli terheit,költségeit és a kárveszélyt, valamint szedi hasznait.  

 
5. Eladó az alábbi okmányokat adja át Vevő részére a jelen szerződés tárgyát képező ló 

vonatkozásában, melyet Vevő jelen okirat aláírásával elismer:  
 
 ………………………………………………………………………………………........… 
 
 ………………………………………………………………….........……………….…….. 
 
 Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés aláírását követő 15 napon belül a 

Méneskönyvben a tulajdonváltozást átvezetteti, annak költségeit viseli. 
 
6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályait rendelik 

alkalmazni a felek. 
 
7. Felek kifejezetten kikötik, hogy a jelen jogügylettel kapcsolatos jogvita esetére kikötik a 

Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve ennek hatásköre hiányában a Budapesten székelő 
hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességét. 
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A szerződést a felek elolvasták, annak tartalmát megértették, s mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt helybenhagyólag aláírták. 
 
 
Kelt: ……………......, ….................………….. 
 
 
 
 ………………………….. …………………….. 
 Eladó Vevő 
 Telivér Farm Kft. 
 Pálfi Nóra  
 ügyvezető 
 
 
 
 
Előttünk, mint tanúk előtt:  
 
 
Név: …………………………………. Név:…………………………………… 
 
Lakcím:……………………………………… Lakcím:…………………………………. 
 
 
Aláírás:………………………………….. Aláírás:…………………………………. 
 
   
 


