Model de document GRATUIT ajustat al
RDL 1/2007, (BOE 30-11-07), que aprova
el text refós de la Ley para la defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras normas
complementarias i a la llei 22/2010 del Codi de
Consum de Catalunya

Model d’Informació pre-contractual
Data i lloc d’emissió del document

Hora

Dades de l’establiment comercial
Cognoms i nom o raó social d’ empresa

CIF/NIF/NIE

Nom comercial de l’empresa

Domicili a efectes del present contracte

Municipi

Codi Postal

Província

Dades de l’interessa’t/s en la compra del vehicle
Cognoms i nom de la persona/es interessada/des en la compra del vehicle

DNI

Cognoms i nom de la persona a nom de qui constarà el vehicle1

DNI

Domicili de comunicació

Municipi

Codi Postal

Telèfon/s de contacto

Província

E-mail

Destino del vehicle 2

Ús previst

Ús privat

Circulació ordinària per vies públiques

Altres usos acordats distints dels ordinaris

Identificació del vehicle i estat actual del mateix
Classe de vehicle 3

Marca, Model i Versió

Matrícula

Número de bastidor

Data de la primera matriculació

Estat

Data última ITV del vehicle

Marcant el comptador

Informació al consumidor: Freqüència de les revisions ITV,

Color

Accessoris o equipament:
Destinació anterior

Combustible 5

4

Usat

Disponibilitat 6

Km.

tenint en compte la seva antiguitat: Turismes entre 4 i 10
anys: biennal; + 10 anys; anual //Motocicletes; + 5 anys:
biennal

Càrregues

FECAVEM Versió de juliol de 2011

Lliure de càrregues

1

El mateix o denominació dels compradors, si son unes altres personals
Ús privat. Si el seu ús es empresarial, no serà d’aplicació aquest document.
3
Turisme, Tot Terreny, Motocicleta, Quad, Ciclomotor.
4
Auto taxi, Lloguer sense conductor, auto escola o Particular.
5
Diesel, Gasolina, Súper amb additius.
6
Immediata o termini de disposició
2

Oferta econòmica del vehicle

Concepte
Preu del vehicle

Import

Règim de l’IVA aplicat en la operació
___ Ordinari

__ Règim de Bens Usats

Forma de pagament:

Gestoria
Costos de lliurament i transport
Altres
Impost
Impost de Matriculació (IEMDT)

Preu final de la operació
Altres condicions d’interès
Idioma del contracte escollit 7

Termini de vigència de la oferta en dies

Documentació sol·licitada que ha d’aportar l’interessat:
DNI comprador o compradores

Rebut de l’impost de Circulació any vigent

Contracte de treball

Rebut de l’impost de Circulació any anterior

Última nòmina

Última Declaració IRPF

Garanties que s’ofereixen 8
Legal, 12 meses

Legal, 24 meses

Comercial

Detall de la Garantia comercial ofertada:

Altres

Signatura i segell del Vendedor

Signat a: _____________________________
7
8

Català o castellà
S’exclou expressament el dret de desistiment un cop perfeccionat el contracte.

Signatura de l’interessat

Signat a: _____________________________

