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Adásvételi szerződés


Amely létrejött 

Egyrészről a XX Betéti Társaság (székhely, adószám: xxxxxxx-x-xx) – akinek nevében xy beltag jár el – mint eladó (továbbiakban Eladó)

másrészről 
XX Kft. (székhely, adószám: xxxxxxx-x-xx. ) akinek nevében xa ügyvezető  jár el – mint vevő (továbbiakban Vevő) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

	Eladó kizárólagos tulajdonát képezi a domain.hu domain (a továbbiakban Domain), amely tényt a www.domain.hu/domain/domainsearch oldalon található ellenőrzés is igazolt.
	Eladó eladja, Vevő pedig megveszi a Domaint az egymással kölcsönösen kialkudott xx.000 (xxezer) forint + ÁFA vételár (a továbbiakban Vételár) ellenében. 

A Vevő banki átutalással/készpénzzel egyenlíti ki a vételárat, melyet az Eladó által kiállított számla alapján nyolc napon belül teljesít. 
A Vételár ki nem egyenlítéséig a Domain az Eladó tulajdonában marad.  
Az Eladónak a Domain-ről való lemondását tartalmazó külön nyilatkozata jelen szerződés szerves része, és a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képezi. (lemondó nyilatkozat)
Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Domain-nek a Vevő nevére történő átíratásához az érintett szervezetek és hatóságok részére minden szükséges nyilatkozatot megtesz, illetve cselekményt elvégez.
Vevő a Domain átíratásának időpontjától kezdődően viseli az azzal kapcsolatos költségeket. A Domainnel kapcsolatban az ezt megelőzően keletkezett költségeket az Eladó fizeti.
A Vevő/Eladó, kötelezettséget vállal arra, hogy a vételár kifizetését követően, 15 napon belül a Domain átíratásával kapcsolatos intézkedéseket megteszi, azoknak költségeit vállalja.
Eladó kijelenti, hogy a Domain per- teher- és igénymentes, azon harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését korlátozhatja, vagy akadályozhatja. Eladó kijelenti továbbá, hogy a Domain-nel kapcsolatban semminemű tartozása nincs.
Szerződő felek rögzítik, hogy a Domain tulajdonjoga a Vevőnek, mint a Domain tulajdonosának nyilvántartásba vételével száll át a Vevőre.
Amennyiben a Vevő a vételárat a fizetési határidőn belül nem egyenlíti ki jelen szerződés érvényét veszti.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései megfelelően irányadók.

Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, kölcsönös és egybehangzó akaratuk kifejezésének szándékával helybenhagyólag írták alá.
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