
 

 

  חוזה מכר רכב

  נחתם בתאריך _______________ ב __________________ש הסכם מכר

  שם המוכר______________ ת.ז.____________ כתובת__________________________ בין: 

  ______________ ת.ז.____________ כתובת__________________________קונהשם ה בין: 

  מבוא

הינו הבעלים החוקי והבלעדי של הרכב מסוג __________ שנת ייצור ______ דגם ____________  המוכר מצהיר שהואו הואיל

  ._____ מס' מנוע _______________מס' רישוי_________________ מס' שילדה _________

ום הגבלה או מניעה ע"י שום גורם המוכר מצהיר כי הרכב נקי מכל חוב ו/או שעבוד ו/או עיקול ו/או זכויות צד ג' אחרות, ואין שו והואיל

אחר למכירת הרכב הנ"ל; וכי פרטי הרכב זהים לאלה המופיעים ברישיון הרכב המקורי, ולא נעשו ברכב שינויים שאינם מותרים בחוק, ולא 

  נעשו שינויים המחייבים עדכון הרישיון; וכי שולמו כל המיסים האגרות והתשלומים המוטלים על הרכב במלואם.

  הקונה מצהיר כי בדק את הרכב, בדיקה חיצונית ופנימית, ומצאו לשביעות רצונו והוא מעונין לרכוש אותו.ו והואיל

  הוסכם בין הצדדים כי: לפיכך

  הסכם

 .תנאי לקיומו יםמהוושבהסכם  והמחילות . המבוא וההצהרות וההתחייבויותהמבוא לחוזה זה הינו חלק בלתי נפרד ממנו .1

וזאת  ],כלי נהג: צמיג רזרבי, מגביה (ג'ק), מפתח אומיםגם [ו רכב,בהבעלות והחזקה שם הקונה את המוכר מתחייב להעביר על  .2

ואת  הבעלותבכפוף לכך שהקונה ימלא אחר כל התחייבויותיו הנובעות מהסכם זה במלואן ובמועדן, והקונה מתחייב לקבל את 

  מצבה במועד החתימה על הסכם זה.כפי , רכבהחזקה ב

 תאריךעד ל ,במשרד הרישוי הקונה שםעל בעלות הרכב את רישום את החזקה ברכב, וכן  לקונה להעבירהמוכר מתחייב  .3

__________.___ 

 ובמלים ____________________________. ________________₪ סך  הינו מחיר הרכב .4

 , במזומן או בשיק בנקאי.ת הבעלותהעברעובר ל________₪ בסך  ומתחיב לשלם את היתרה ,_________₪סך  שלם הקונה .5

 ימים מיום קבלת הודעת הביטול. 3בתוך  ,את המקדמהקונה השיב ללהמוכר  מתחייביתרה, הבמקרה ביטול העסקה לפני תשלום  .6

על כל טענות אונאה, פגם, ליקויים ותקלות הקשורות ברכב מבחינה מכנית או חיצונית, המפחיתות את מחיר הרכב עד  הקונה מוחל .7

 .הקבוע בהסכםמהמחיר  40%לסכום של 

שווי נזק ככל  שכנגדולשלם לצד מעכשיו מתחייב הרי הוא  שלא מחמת אונס גמור,מקיום התחיבויותיו  אחד הצדדיםככל שיימנע  .8

שינוי משמעותי במצב הרכב  במקרה[. ללא צורך בהוכחת נזק ,_____________₪סך ב פיצוי מוסכם ,או לחילופין ,שיוכח

 ]., העסקה בטילה ללא פיצוילהעברת הבעלות הסכםה תתימחן בי ,שלא באשמת המוכר

 .הוצאות העברת הבעלותמתחייב לשאת ב _______________ .9

 שעות מזמן המשלוח. 72הנמען תוך  , וייחשבו כמי שנמסרו לידיבדואר רשום הודעות מצד לצד יישלחו .10

 .רכבה מחירמור בהסכם, עד לסכום אתוקף לתחייבים מעכשיו בכל התחייבות הנובעת מדעת הפוסק הנותן יתר מ הצדדים .11

 .אריבית תתפרש כחיוב לפי היתר עיסקשמשמעותה חיוב  בהסכם הלכה, וכל לשוןכהיתר עיסקא "ע מקבלים ע הצדדים .12

 .לא הוכח אחרת בהוכחה ברורהכל עוד הנובע מהסכם זה טרם נפרע,  לטעון שחוב ,ו נאמנות הצד שכנגדוכל צד מקבל עלי .13

, לדון כבורר על ידיו ימונהאו את מי ש ....................................על עצמם בקנין גמור מעכשיו, כבורר מוסכם את הצדדים מקבלים  .14

 חוקי המדינה. ל פידין תורה, וע ל פיות ההסכם ובדרכי אכיפתו, בין לדין ובין לפשר, באופן המחייב עייבויבכל הנובע מהתח

 .חשוב "דהצדדים ועל ידיהם, בקנין היותר מועיל, בכלי הכשר לקנות בו, בפני בינו מעכשיו מ, נקנ"לההתחייבויות והמחילות ה .15

 חתימת הצדדים על החוזה מהווה קנין סיטומתא על כל האמור בו. .16



 

 

____________________          ____________________  

  הקונה                המוכר


