
Ob Lízing
Ober Immo Truck Zrt.

H-1062 Budapest, Váci út 1-3.
Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39

A 300796 számú Zártvég ű Pénzügyi Lízingszerzödés átadás-átvételi jegyzőkönyve

Jelen átadás-átvételi jegyz ő könyv készült az Ober Immo Truck Zrt., a továbbiakban mint Vev ő és mint Lízingbeadó, a(z) Békés
Megyei Vízmúvek Zrt., a továbbiakban mint Lízingbevev ő , a valamint a(z) SIEX Kft., a továbbiakban mint Eladó
között a 300796 számú Zártvég ű Pénzügyi Lízingszerződésben és a hozzá kapcsolódó adás-vételi szerződésben rögzítetteknek
megfelel ően.

ÁTADANDÓ ESZKÖZ(ÖK) MEGHATÁROZÁSA, ESZKÖZSPECIFIKÁCIÓ, TARTOZÉKOK

Megnevezés:	 fix platós önrakodó tehergépjárm ű 	 Nettó vételár:

Gyártmány:	 Mercedes-Benz	 Típus:

Eszközazonosító:	 Tartozékok:

Forgalmi engedély sorszáma: 	 Törzskönyv száma:

Rendszám:

Eladó: SIEX Kft., 9700 Szombathely, Csaba u. 10., adószám: 10505111-2-18

80 258,00 EUR

Atego 1324/4760 4X2

Amco Veba 905 2S rakodódaru

KIJELENTÉSEK

3.1 Alulírott felek kijelentik, hogy a Lizingbevev ő az Eszközre vonatkozó Zártvég ű Pénzügyi Lízingszerz ődés aláírt példányát az
Eladónak bemutatta.

3.2 Lízingbevev ő kijelenti, hogy az Eszköz(öke)t jelen átadás-átvételi jegyz ő könyvben leírt átadás-átvételi eljárás során
mennyiségi és min őségi szempontból ellen őrizte, az Eszköz(ök) a Lízingbevev ő által célzott tevékenységre alkalmas(ak),
azokkal szemben a Lízingbevev ő részérő l semmilyen min őségi, illetve mennyiségi kifogás nem merült fel.

3.3 Lizingbevev ő kijelenti, hogy tekintettel a fent írtakra a Zártvég ű Pénzügyi Lízingszerződés általános szerződési feltételeinek
megfelel ően a mai napon az Eszköz(öke)t átveszi, és egyidej ű leg kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy az Eszköz(ök)
üzembe helyezése és minden az Eszköz(ök) üzemeltethetősége szempontjából nélkülözhetetlen tevékenység elvégzése
a Lízingbevev ő t terheli.

3.4 Lizingbevev ő kijelenti, hogy az Eszközre vonatkozó valamennyi iratot, termékismertetőt, használati útmutatót, forgalmi
engedélyt az Eladótól hiánytalanul átvette.

Kelt, 	  2010 	

Eladó	 Lízingbevev ő

1/1	 00-2-051-083020-001



Ober Lízing
Ober Immo Truck Zrt.

H-1062 Budapest, Váci út 1-3.
Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39

A 300797 számú Zártvégü Pénzügyi Lízingszerzödés átadás-átvételi jegyzőkönyve

Jelen átadás-átvételi jegyz ő könyv készült az Ober Immo Truck Zrt., a továbbiakban mint Vev ő és mint Lízingbeadó, a(z) Békés

Megyei Vízm űvek	 Zrt., a továbbiakban mint Lízingbevevő , a valamint a(z) SIEX Kft., a továbbiakban mint Eladó
között a 300797 számú Zártvég ű Pénzügyi Lízingszerz ődésben és a hozzá kapcsolódó adás-vételi szerz ődésben rögzítetteknek
megfelel ő en.

ÁTADANDÓ ESZKÖZ(ÖK) MEGHATÁROZÁSA, ESZKÖZSPECIFIKÁCIÓ, TARTOZÉKOK

Megnevezés:	 fix platós önrakodó tehergépjárm ű 	 Nettó vételár:	 94 378,00 EUR

Gyártmány:	 Mercedes-Benz	 Típus:	 Atego 1322A/3560 4X4

Eszközazonosító:	 Tartozékok:	 Amco Veba 908N/3S rakodódaru

Forgalmi engedély sorszáma:	 Törzskönyv száma:

Rendszám:

Eladó: SIEX Kft., 9700 Szombathely, Csaba u. 10., adószám: 10505111-2-18

KIJELENTÉSEK
3.1 Alulírott felek kijelentik, hogy a Lízingbevev ő az Eszközre vonatkozó Zártvég ű Pénzügyi Lízingszerzödés aláírt példányát az

Eladónak bemutatta.

3.2 Lízingbevev ő kijelenti, hogy az Eszköz(öke)t jelen átadás-átvételi jegyz őkönyvben	 leírt átadás-átvételi eljárás során
mennyiségi és min őségi szempontból ellen őrizte, az Eszköz(ök) a Lízingbevevö által célzott tevékenységre alkalmas(ak),
azokkal szemben a Lízingbevevő részérő l semmilyen minöségi, illetve mennyiségi kifogás nem merült fel.

3.3 Lízingbevev ő kijelenti, hogy tekintettel a fent írtakra a Zártvégü Pénzügyi Lízingszerzödés általános szerz ődési feltételeinek
megfelel ően a mai napon az Eszköz(öke)t átveszi, és egyidej ű leg kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy az Eszköz(ök)
üzembe helyezése és minden az Eszköz(ök) üzemeltethet ősége szempontjából nélkülözhetetlen tevékenység elvégzése
a Lízingbevev ő t terheli.

3.4 Lízingbevev ő kijelenti, hogy az Eszközre vonatkozó valamennyi 	 iratot, termékismertetőt, használati útmutatót, forgalmi
engedélyt az Eladótól hiánytalanul átvette.

Kelt, 	 , 2010 	

Eladó	 Lizingbevev ő

1/1	 00-2-051-083020-001



Obe Lízing
Ober Immo Truck Zrt.

H-1062 Budapest, Váci út 1-3.
Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39

A 300798 számú Zártvégü Pénzügyi Lízingszerződés átadás-átvételi jegyz őkönyve

Jelen átadás-átvételi jegyz őkönyv készült az Ober Immo Truck Zrt., a továbbiakban mint Vevö és mint Lízingbeadó, a(z) Békés
Megyei Vízm űvek	 Zrt., a továbbiakban mint Lízingbevev ő , a valamint a(z) SIEX Kft., a továbbiakban mint Eladó
között a 300798 számú Zártvégü Pénzügyi Lízingszerz ődésben és a hozzá kapcsolódó adás-vételi szerz ődésben rögzítetteknek
megfelel ően.

ÁTADANDÓ ESZKÖZ(ÖK) MEGHATÁROZÁSA, ESZKÖZSPECIFIKÁCIÓ, TARTOZÉKOK

billen ő platós önrakodó
Megnevezés:

	

	 Nettó vételár:	 77 596,00 EUR
tehergépjárm ű

Gyártmány:	 Mercedes-Benz	 Típus:	 Atego 1322/3560 4X2

Eszközazonosító:	 Tartozékok:	
Amco Veba 904 2S
rakodódaru

Forgalmi	 engedély	 Törzskönyv
sorszáma:	 száma:

Rendszám:

Eladó SIEX Kft., 9700 Szombathely, Csaba u. 10., adószám: 10505111-2-18

KIJELENTÉSEK

3.1 Alulírott felek kijelentik, hogy a Lízingbevev ő az Eszközre vonatkozó Zártvég ű Pénzügyi Lízingszerződés aláírt példányát az
Eladónak bemutatta.

3.2 Lízingbevevő kijelenti, hogy	 az Eszköz(öke)t jelen átadás-átvételi 	 jegyzökönyvben leírt átadás-átvételi eljárás során
mennyiségi és min őségi szempontból ellen ő rizte, az Eszköz(ök) a Lízingbevevő által célzott tevékenységre alkalmas(ak),
azokkal szemben a Lízingbevevő részérő l semmilyen minöségi, illetve mennyiségi kifogás nem merült fel.

3.3 Lízingbevev ő kijelenti, hogy tekintettel a fent írtakra a Zártvég ű Pénzügyi Lízingszerződés általános szerződési feltételeinek
megfelelöen a mai napon az Eszköz(öke)t átveszi, és egyidej ű leg kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy az Eszköz(ök)
üzembe helyezése és minden az Eszköz(ök) üzemeltethet ősége szempontjából nélkülözhetetlen tevékenység elvégzése
a Lízingbevevöt terheli.

3.4 Lízingbevev ő kijelenti, hogy az Eszközre vonatkozó valamennyi iratot, termékismertet őt, használati útmutatót, forgalmi
engedélyt az Eladótól hiánytalanul átvette.

Kelt, 	  2010 	

Eladó	 Lízingbevev ő

1/1	 00-2-051-083020-001



Lízing
Ober Immo Truck Zrt.

H-1062 Budapest, Váci út 1-3.
Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39

A 300799 számú Zártvégü Pénzügyi Lízingszerzödés átadás-átvételi jegyz őkönyve

Jelen átadás-átvételi jegyz őkönyv készült az Ober Immo Truck Zrt., a továbbiakban mint Vevő és mint Lízingbeadó, a(z) Békés
Megyei Vízm űvek Zrt., a továbbiakban mint Lízingbevev ő , a valamint a(z) SIEX Kft., a továbbiakban mint Eladó
között a 300799 számú Zártvégü Pénzügyi Lízingszerz ődésben és a hozzá kapcsolódó adás-vételi szerz ődésben rögzítetteknek
megfelel ő en.

ÁTADANDÓ ESZKÖZ(ÖK) MEGHATÁROZÁSA, ESZKÖZSPECIFIKÁCIÓ, TARTOZÉKOK

billen ő platós önrakodó
Megnevezés:

	

	 Nettó vételár:	 77 596,00 EUR
tehergépjármú

Gyártmány:	 Mercedes-Benz	 Típus:

Eszközazonosító:	 Tartozékok:

Forgalmi	 engedély	 Törzskönyv
sorszáma:	 száma:

Rendszám:

Eladó: SIEX Kft., 9700 Szombathely, Csaba u. 10 adószám: 10505111-2-18

KIJELENTÉSEK

3.1 Alulírott felek kijelentik, hogy a Lízingbevevö az Eszközre vonatkozó Zártvégü Pénzügyi Lízingszerz ődés aláírt példányát az
Eladónak bemutatta.

3.2 Lízingbevev ő kijelenti, hogy az Eszköz(öke)t jelen átadás-átvételi jegyz őkönyvben leírt átadás-átvételi eljárás során
mennyiségi és min őségi szempontból ellenörizte, az Eszköz(ök) a Lízingbevev ő által célzott tevékenységre alkalmas(ak),
azokkal szemben a Lízingbevev ő részérő l semmilyen min őségi, illetve mennyiségi kifogás nem merült fel.

3.3 Lízingbevevö kijelenti, hogy tekintettel a fent írtakra a Zártvégü Pénzügyi Lízingszerz ődés általános szerződési feltételeinek
megfelel ően a mai napon az Eszköz(öke)t átveszi, és egyidej ű leg kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy az Eszköz(ök)
üzembe helyezése és minden az Eszköz(ök) üzemeltethetösége szempontjából nélkülözhetetlen tevékenység elvégzése
a Lízingbevevő t terheli.

3.4 Lízingbevevő kijelenti, hogy az Eszközre vonatkozó valamennyi iratot, 	 termékismertetöt, használati útmutatót, forgalmi
engedélyt az Eladótól hiánytalanul átvette.

Kelt, 	  2010 	      

Eladó	 Lízingbevev ő

Atego 1322/3560 4X2

Amco Veba 904 2S
rakodódaru

1/1	 00-2-051-083020-001



0	 Lízing
Ober Immo Truck Zrt.

H-1062 Budapest, Váci út 1-3.
Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39

A 300800 számú Zártvégü Pénzügyi Lízingszerzödés átadás-átvételi jegyzőkönyve

Jelen átadás-átvételi jegyz őkönyv készült az Ober Immo Truck Zrt., a továbbiakban mint Vevő és mint Lízingbeadó, a(z) Békés
Megyei Vízm űvek Zrt., a továbbiakban mint Lízingbevev ő , a valamint a(z) SIEX Kft., a továbbiakban mint Eladó
között a 300800 számú Zártvégü Pénzügyi Lízingszerzödésben és a hozzá kapcsolódó adás-vételi szerzödésben rögzítetteknek
megfelel ő en.

ÁTADANDÓ ESZKÖZ(ÖK) MEGHATÁROZÁSA, ESZKÖZSPECIFIKÁCIÓ, TARTOZÉKOK

billen ő platós önrakodó
Megnevezés:

	

	 Nettó vételár:	 59 968,00 EUR
tehergépjárm ű

Gyártmány:	 Mitsubishi	 Típus:	 Fuso Canter 7/C18/3350 4X2

Eszközazonosító:	 Tartozékok:	
Amco Veba 904/1S
rakodódaru

Forgalmi	 engedély	 Törzskönyv
sorszáma:	 száma:

Rendszám:

Eladó: SIEX Kft., 9700 Szombathely, Csaba u. 10., adószám: 10505111-2-18

KIJELENTÉSEK

3.1 Alulírott felek kijelentik, hogy a Lízingbevev ő az Eszközre vonatkozó Zártvég ű Pénzügyi Lízingszerződés aláírt példányát az
Eladónak bemutatta.

3.2 Lízingbevevö kijelenti, hogy	 az Eszköz(öke)t jelen átadás-átvételi jegyzökönyvben leírt átadás-átvételi eljárás során
mennyiségi és min őségi szempontból ellen ő rizte, az Eszköz(ök) a Lízingbevev ő által célzott tevékenységre alkalmas(ak),
azokkal szemben a Lízingbevev ő részérő l semmilyen min őségi, illetve mennyiségi kifogás nem merült fel.

3.3 Lízingbevev ő kijelenti, hogy tekintettel a fent írtakra a Zártvég ű Pénzügyi Lízingszerződés általános szerzödési feltételeinek
megfelel ően a mai napon az Eszköz(öke)t átveszi, és egyidej ű leg kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy az Eszköz(ök)
üzembe helyezése és minden az Eszköz(ök) üzemeltethet ősége szempontjából nélkülözhetetlen tevékenység elvégzése
a Lízingbevevő t terheli.

3.4 Lízingbevevő kijelenti, hogy az Eszközre vonatkozó valamennyi iratot, termékismertetöt, használati útmutatót, forgalmi
engedélyt az Eladótól hiánytalanul átvette.

Kelt, 	  2010 	      

Eladó	 Lízingbevev ő

1/1	 00-2-051-083020-001



OV	 Lízing
Ober Immo Truck Zrt.

H-1062 Budapest, Váci út 1-3.
Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39

A 300801 számú Zártvég ű Pénzügyi Lízingszerződés átadás-átvételi jegyzőkönyve

Jelen átadás-átvételi jegyz ő könyv készült az Ober Immo Truck Zrt., a továbbiakban mint Vevö és mint Lízingbeadó, a(z) Békés
Megyei Vízm űvek Zrt., a továbbiakban mint Lízingbevev ő , a valamint a(z) SIEX Kft., a továbbiakban mint Eladó
között a 300801 számú Zártvégü Pénzügyi Lízingszerzödésben és a hozzá kapcsolódó adás-vételi szerz ődésben rögzítetteknek
megfelel ő en.

ÁTADANDÓ ESZKÖZ(ÖK) MEGHATÁROZÁSA, ESZKÖZSPECIFIKÁCIÓ, TARTOZÉKOK

billen ő platós önrakodó
Megnevezés:

	

	 Nettó vételár:	 59 968,00 EUR
tehergépjárm ű

Gyártmány:	 Mitsubishi	 Típus:	 Fuso Canter 7/C18/3350 4X2

Eszközazonosító:	 Tartozékok:	
Amco Veba 904/1S
rakodódaru

Forgalmi	 engedély	 Törzskönyv
sorszáma:	 száma:

Rendszám:

Eladó: SIEX Kft., 9700 Szombathely, Csaba u. 10., adószám: 10505111-2-18

KIJELENTÉSEK

3.1 Alulírott felek kijelentik, hogy a Lízingbevev ő az Eszközre vonatkozó Zártvég ű Pénzügyi Lízingszerzödés aláírt példányát az
Eladónak bemutatta.

3.2 Lízingbevevő kijelenti, hogy	 az Eszköz(öke)t jelen átadás-átvételi jegyzökönyvben leírt átadás-átvételi eljárás során
mennyiségi és minöségi szempontból ellen ő rizte, az Eszköz(ök) a Lízingbevev ő által célzott tevékenységre alkalmas(ak),
azokkal szemben a Lízingbevev ő részérő l semmilyen min őségi, illetve mennyiségi kifogás nem merült fel.

3.3 Lízingbevevő kijelenti, hogy tekintettel a fent írtakra a Zártvég ű Pénzügyi Lízingszerz ődés általános szerzödési feltételeinek
megfelel ően a mai napon az Eszköz(öke)t átveszi, és egyidej ű leg kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy az Eszköz(ök)
üzembe helyezése és minden az Eszköz(ök) üzemeltethet ősége szempontjából nélkülözhetetlen tevékenység elvégzése
a Lízingbevevő t terheli.

3.4 Lízingbevevő kijelenti, hogy az Eszközre vonatkozó valamennyi iratot, termékismertetöt, használati útmutatót, forgalmi
engedélyt az Eladótól hiánytalanul átvette.

Kelt, 	  2010 	      

Eladó	 Lízingbevev ő

1/1	 00-2-051-083020-001



Ob Lízing
Ober Immo Truck Zrt.

H-1062 Budapest, Váci út 1-3.
Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39

A 300802 számú Zártvégü Pénzügyi Lízingszerzödés átadás-átvételi jegyz őkönyve

Jelen átadás-átvételi jegyz ő könyv készült az Ober Immo Truck Zrt., a továbbiakban mint Vev ő és mint Lízingbeadó, a(z) Békés
Megyei Vízm űvek Zrt., a továbbiakban mint Lízingbevev ő , a valamint a(z) SIEX Kft., a továbbiakban mint Eladó
között a 300802 számú Zártvégü Pénzügyi Lízingszerz ődésben és a hozzá kapcsolódó adás-vételi szerz ődésben rögzítetteknek
megfelel ő en.

ÁTADANDÓ ESZKÖZ(ÖK) MEGHATÁROZÁSA, ESZKÖZSPECIFIKÁCIÓ, TARTOZÉKOK

billen ő platós önrakodó
Megnevezés:

	

	 Nettó vételár:	 59 968,00 EUR
tehergépjárm ű

Gyártmány:	 Mitsubishi	 Típus:	 Fuso Canter 7/C18/3350 4X2

Eszközazonosító:	 Tartozékok:	
Amco Veba 904/1S
rakodódaru

Forgalmi	 engedély	 Törzskönyv
sorszáma:	 száma:

Rendszám:

Eladó: SIEX Kft., 9700 Szombathely, Csaba u. 10., adószám: 10505111-2-18

KIJELENTÉSEK

3.1 Alulírott felek kijelentik, hogy a Lízingbevev ő az Eszközre vonatkozó Zártvégü Pénzügyi Lízingszerz ődés aláírt példányát az
Eladónak bemutatta.

3.2 Lízingbevev ő kijelenti, hogy	 az Eszköz(öke)t jelen átadás-átvételi jegyz ő könyvben leírt átadás-átvételi eljárás során
mennyiségi és minöségi szempontból ellen őrizte, az Eszköz(ök) a Lízingbevevő által célzott tevékenységre alkalmas(ak),
azokkal szemben a Lízingbevevö részérő l semmilyen minöségi, illetve mennyiségi kifogás nem merült fel.

3.3 Lízingbevev ő kijelenti, hogy tekintettel a fent írtakra a Zártvégü Pénzügyi Lízingszerzödés általános szerz ődési feltételeinek
megfelel ően a mai napon az Eszköz(öke)t átveszi, és egyidej ű leg kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy az Eszköz(ök)
üzembe helyezése és minden az Eszköz(ök) üzemeltethet ősége szempontjából nélkülözhetetlen tevékenység elvégzése
a Lízingbevevő t terheli.

3.4 Lízingbevev ő kijelenti, hogy az Eszközre vonatkozó valamennyi iratot, termékismertet ő t, használati útmutatót, forgalmi
engedélyt az Eladótól hiánytalanul átvette.

Kelt, 	  2010 	      

Eladó	 Lízingbevevő

1/1	 00-2-051-083020-001



Obe Lízing
Ober Immo Truck Zrt.

H-1062 Budapest, Váci út 1-3.
Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39

A 300803 számú Zártvég ű Pénzügyi Lízingszerzödés átadás-átvételi jegyzőkönyve

Jelen átadás-átvételi jegyz őkönyv készült az Ober Immo Truck Zrt., a továbbiakban mint Vev ő és mint Lízingbeadó, a(z) Békés
Megyei Vízm űvek Zrt., a továbbiakban mint Lízingbevevö, a valamint a(z) SIEX Kft., a továbbiakban mint Eladó
között a 300803 számú Zártvég ű Pénzügyi Lízingszerződésben és a hozzá kapcsolódó adás-vételi szerz ődésben rögzítetteknek
megfelel ően.

ÁTADANDÓ ESZKÖZ(ÖK) MEGHATÁROZÁSA, ESZKÖZSPECIFIKÁCIÓ, TARTOZÉKOK

Megnevezés:	 fix platós önrakodó tehergépjárm ű 	 Nettó vételár:	 57 648,00 EUR

Gyártmány:	 Mitsubishi	 Típus:	 Fuso Canter 7/C15/3350 4X2

Eszközazonosító:	 Tartozékok:	 Amco Veba 904/1S rakodódaru

Forgalmi engedély sorszáma:	 Törzskönyv száma:

Rendszám:

Eladó: SIEX Kft., 9700 Szombathely, Csaba u. 10., adószám: 10505111-2-18

KIJELENTÉSEK

3.1 Alulírott felek kijelentik, hogy a Lízingbevev ő az Eszközre vonatkozó Zártvég ű Pénzügyi Lízingszerződés aláírt példányát az
Eladónak bemutatta.

3.2 Lízingbevev ő kijelenti, hogy az Eszköz(öke)t jelen átadás-átvételi jegyz ő könyvben leírt átadás-átvételi eljárás során
mennyiségi és min őségi szempontból ellen őrizte, az Eszköz(ök) a Lízingbevevő által célzott tevékenységre alkalmas(ak),
azokkal szemben a Lízingbevevő részérő l semmilyen min őségi, illetve mennyiségi kifogás nem merült fel.

3.3 Lízingbevev ő kijelenti, hogy tekintettel a fent írtakra a Zártvég ű Pénzügyi Lízingszerződés általános szerződési feltételeinek
megfelel ően a mai napon az Eszköz(öke)t átveszi, és egyidej ű leg kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy az Eszköz(ök)
üzembe helyezése és minden az Eszköz(ök) üzemeltethet ősége szempontjából nélkülözhetetlen tevékenység elvégzése
a Lízingbevevő t terheli.

3.4 Lízingbevev ő kijelenti, hogy az Eszközre vonatkozó valamennyi 	 iratot, termékismertetőt, használati útmutatót, forgalmi
engedélyt az Eladótól hiánytalanul átvette.

Kelt, 	  2010 	      

Eladó	 Lízingbevevő

1/1	 00-2-051-083020-001



Ober Lízing
Ober Immo Truck Zrt.

H-1062 Budapest, Váci út 1-3.
Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39

A 300804 számú Zártvégü Pénzügyi Lízingszerz ődés átadás-átvételi jegyzőkönyve

Jelen átadás-átvételi jegyz ő könyv készült az Ober Immo Truck Zrt., a továbbiakban mint Vev ő és mint Lízingbeadó, a(z) Békés
Megyei Vízm űvek Zrt., a továbbiakban mint Lízingbevev ő , a valamint a(z) SIEX Kft., a továbbiakban mint Eladó
között a 300804 számú Zártvég ű Pénzügyi Lízingszerz ődésben és a hozzá kapcsolódó adás-vételi szerz ődésben rögzítetteknek
megfelel ő en.

ÁTADANDÓ ESZKÖZ(ÖK) MEGHATÁROZÁSA, ESZKÖZSPECIFIKÁCIÓ, TARTOZÉKOK

Megnevezés:	 billen ő platós tehergépjárm ű 	 Nettó vételár:

Gyártmány:	 Mitsubishi	 Típus:

Eszközazonosító:	 Tartozékok:

Forgalmi engedély sorszáma: 	 Törzskönyv száma:

Rendszám:

Eladó: SIEX Kft., 9700 Szombathely, Csaba u. 10., adószám: 10505111-2-18

43 171,00 EUR

Fuso Canter 7C15/2750 4X2

KIJELENTÉSEK

3.1 Alulírott felek kijelentik, hogy a Lízingbevevö az Eszközre vonatkozó Zártvégü Pénzügyi Lízingszerzödés aláírt példányát az
Eladónak bemutatta.

3.2 Lízingbevev ő kijelenti, hogy az Eszköz(öke)t jelen átadás-átvételi jegyz ő könyvben leírt átadás-átvételi eljárás során
mennyiségi és min őségi szempontból ellen ő rizte, az Eszköz(ök) a Lízingbevevő által célzott tevékenységre alkalmas(ak),
azokkal szemben a Lízingbevevő részérő l semmilyen min őségi, illetve mennyiségi kifogás nem merült fel.

3.3 Lízingbevev ő kijelenti, hogy tekintettel a fent írtakra a Zártvégü Pénzügyi Lízingszerzödés általános szerz ődési feltételeinek
megfelel ően a mai napon az Eszköz(öke)t átveszi, és egyidej ű leg kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy az Eszköz(ök)
üzembe helyezése és minden az Eszköz(ök) üzemeltethet ősége szempontjából nélkülözhetetlen tevékenység elvégzése
a Lízingbevevő t terheli.

3.4 Lízingbevevő kijelenti, hogy az Eszközre vonatkozó valamennyi iratot, termékismertet őt, használati útmutatót, forgalmi
engedélyt az Eladótól hiánytalanul átvette.

Kelt, 	 , 2010 	

Eladó	 Lízingbevev ő

1/1	 00-2-051-083020-001



Lízing
Ober Immo Truck Zrt.

H-1062 Budapest, Váci út 1-3.
Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39

A 300805 számú Zártvég ű Pénzügyi Lízingszerzödés átadás-átvételi jegyzőkönyve

Jelen átadás-átvételi jegyz őkönyv készült az Ober Immo Truck Zrt., a továbbiakban mint Vev ő és mint Lízingbeadó, a(z) Békés
Megyei Vízm ű vek Zrt., a továbbiakban mint Lízingbevevő , a valamint a(z) SIEX Kft., a továbbiakban mint Eladó
között a 300805 számú Zártvégú Pénzügyi Lízingszerzödésben és a hozzá kapcsolódó adás-vételi szerz ődésben rögzítetteknek
megfelel ő en.

ÁTADANDÓ ESZKÖZ(ÖK) MEGHATÁROZÁSA, ESZKÖZSPECIFIKÁCIÓ, TARTOZÉKOK

Megnevezés:	 billen ő platós tehergépjármú	 Nettó vételár:

Gyártmány:	 Mitsubishi	 Típus:

Eszközazonosító:	 Tartozékok:

Forgalmi engedély sorszáma:	 Törzskönyv száma:

Rendszám:

Eladó: SIEX Kft., 9700 Szombathely, Csaba u. 10., adószám: 10505111-2-18

43 171,00 EUR

Fuso Canter 7C15/2750 4X2

KIJELENTÉSEK

3.1 Alulírott felek kijelentik, hogy a Lízingbevev ő az Eszközre vonatkozó Zártvég ű Pénzügyi Lízingszerz ődés aláírt példányát az
Eladónak bemutatta.

3.2 Lízingbevevö kijelenti, hogy az Eszköz(öke)t jelen átadás-átvételi jegyz ő könyvben leírt átadás-átvételi eljárás során
mennyiségi és min őségi szempontból ellen őrizte, az Eszköz(ök) a Lízingbevevő által célzott tevékenységre alkalmas(ak),
azokkal szemben a Lízingbevevő részérő l semmilyen minöségi, illetve mennyiségi kifogás nem merült fel.

3.3 Lízingbevev ő kijelenti, hogy tekintettel a fent írtakra a Zártvégú Pénzügyi Lízingszerz ődés általános szerződési feltételeinek
megfelel ően a mai napon az Eszköz(öke)t átveszi, és egyidej ű leg kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy az Eszköz(ök)
üzembe helyezése és minden az Eszköz(ök) üzemeltethetösége szempontjából nélkülözhetetlen tevékenység elvégzése
a Lízingbevevő t terheli.

3.4 Lízingbevevő kijelenti, hogy az Eszközre vonatkozó valamennyi iratot, termékismertet őt, használati útmutatót, forgalmi
engedélyt az Eladótól hiánytalanul átvette.

Kelt, 	  2010 	

Eladó	 Lízingbevevő

1/1	 00-2-051-083020-001
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