Comanda de client vehicle usat
Data i lloc de la comanda

Hora:

-

Data estimada de lliurament:

Nom del Comercial:

1. DADES ESTABLIMENT COMERCIAL
Cognoms i nom o Raó social

CIF/NIF/NIE

Domicili
Municipi

Codi Postal

Província

2. DADES DEL CLIENT
Cognoms i nom o Raó social

CIF/NIF/NIE

Domicili

Municipi

Codi Postal

Província

Tlf. contacte

E-mail:

Activitat

3. DADES DEL VEHICLE
Classe vehicle

Marca / Model / Versió

Matrícula

Número de bastidor

Destino anterior

1

Color
Data de la 1ª matriculació

Combustible del vehicle

Càrregues
Lliure de càrregues

Data darrera ITV del vehicle

Quilòmetres comptador

Estat

USAT

Termini de durada garantia legal, a Aspectes a assenyalar en el funcionament o aspecte del vehicle
comptar des del lliurament 12 Mesos

4. DECLARACIÓ DEL VENEDOR
Aquest vehicle ha estat degudament reacondicionat en tots els aspectes, especialment pel que es refereix al funcionament en seguretat activa
i passiva, mecànica i electrònica. Pel que es refereix a l’aspecte extern i de l’habitacle, ofereix al comprador que comprovi personalment el seu
estat i doni la seva conformitat.

5. REVISIONS RECOMANADES PEL VENEDOR
La primera, quan el vehicle hagi realitzat el número de quilòmetres o quan hagi transcorregut el
número de mesos indicats a continuació ....…………………………………………………………………

Nº Quilòmetres

Nº mesos

Revisions successives, quan el vehicle hagi realitzat el número de quilòmetres o quan hagi
transcorregut el número de mesos indicats a continuació …………………………………………………

Nº Quilòmetres

Nº mesos

6. VEHICLE USAT A LLIURAR PEL CLIENT
Classe de vehicle

Marca / Model / Versió

Matrícula

Número de bastidor

Data de la 1ª matriculació

Data última ITV del vehicle

Combustible del vehicle

Quilòmetres comptador

Estat USAT

Desti anterior

2

Color

Titular del vehicle que es lliura en cas de ser diferent al Client
TAXACIÓ:
(IVA inclòs)

Relació amb el Client
SIGNATURA DEL TITULAR

PREU FINAL

FORMA DE PAGAMENT

B.I.

LLIURAMENT A COMPTE

I.V.A.

TAXACIÓ VEHICLE USAT

P.V.P.

RESTA

CANVI DE NOM

RESTA

BAIXA TEMPORAL

RESTA

REMATRICULACIÓ

A FINANÇAR PER: _____________________
EN ________ MESOS_____________ € /MES

Import total, a pagar

Import total, a pagar

8. DECLARACIONS DEL COMPRADOR
El comprador destinarà el vehicle al seu consum privat adequant-ho a l’ús ordinari del vehicle, entenen per tal, en funció de les
característiques del vehicle, la circulació ordinària per vies públiques. Altres usos pactats per les parts:

1
2

Autotaxi, Lloguer sense conductor, autoescola, transport de mercaderies, transport de persones o Particular.
Autotaxi, Lloguer sense conductor, autoescola, transport de mercaderies, transport de persones o Particular.
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7. RESUMEN ECONÒMIC DE L’OPERACIÓ I FORMA DE PAGAMENT

El comprador sol·licita en ferm el vehicle i demés prestacions descrites en aquest contracte, comprometent-se a complir les obligacions
establertes en el mateix; declara conèixer i acceptar les condicions generals i particulars plasmades en ambdues cares d’aquest
document, de que rep còpia en aquest acte, signant-la en prova de conformitat.
Signatura i segell de l’empresa

Signatura i, en el seu cas, segell del client

Signat: __________________________________

Signat: ________________________________

9. CLÀUSULES PER A LA COMPRAVENDA DEL VEHICLE
PER A CONSUMIDOR FINAL
Ambdues parts actuen en nom propi El venedor actua en aquest contracte com a garant del vehicle, i el comprador –per tractar-se d’un consumidor-, com a titular i
beneficiari de la garantia. Es reconeixen mútuament capacitat legal per a la signatura d’aquest contracte de compravenda, en el qual s’informa de la garantia oferta i drets
atribuïts al comprador. Previ acord, formalitzen la compravenda conforme a les següents clàusules:
I. El venedor ven i lliura en aquest acte al comprador el vehicle que correspon a les dades que figuren en el punt 3, i declara que és de la seva legítima propietat.
II. El preu de la compravenda, tenint en compte les característiques del vehicle, la seva naturalesa de bé usat, l’estat que presenten els seus components, la seva antiguitat i
quilòmetres recorreguts, es pacta de comú acord en l’apartat “Import a pagar” del punt 7 del present contracte.
III. Forma de pagament indicada en el punt 7.
IV. El venedor manifesta que sobre el vehicle no pesa cap càrrega, ni dèbit de cap tipus pendents de liquidació en el moment de la data d’aquest contracte, obligant-se a
ser de total indemnitat a favor del comprador de qualsevol reclamació que li correspongui.
V. El venedor declara que disposa de tots els documents necessaris per tal que el vehicle sigui inscrit a nom del comprador en la Direcció General de Trànsit.
VI. El comprador es fa càrrec des d’aquest moment, de totes les responsabilitats que es puguin contraure com a conseqüència de la propietat del vehicle descrit que
accepta, per a la seva tinença i ús.
VII. El venedor manifesta que el vehicle es lliura degudament reacondicionat, amb la ITV vigent, i en l’estat descrit en el punt 3, i el comprador haurà provat amb total
llibertat per si mateix, o per un professional de la seva confiança, i manifesta estar informat sobre el seu estat, antiguitat i quilòmetres recorreguts.
VIII. El còmput d’aquesta garantia s’inicia en la data de lliurament del vehicle.
1. Drets del comprador i informació del contingut de la garantia.
I. El present contracte està subjecte a la RDL 1/20008 atenent a la condició de consumidor del comprador, qui actua com a destinatari final del vehicle i a qui el
comprador adquireix, usarà i gaudirà per al seu consum sense integrar-ho en processos de tipus industrial, comercial o prestació de serveis.
II. Durant el període de vigència de la garantia, el comprador tindrà dret a la reparació per falta de conformitat.
III. En el supòsit que la reparació efectuada no fos satisfactòria i el vehicle no presentés les condicions òptimes per complir l’ús pel qual va ser destinat, el titular de la
garantia tindrà dret a la rebaixa del preu o a la devolució del preu pagat.
IV. El venedor respondrà al comprador de les faltes de conformitat que existeixin en el moment del lliurament del vehicle.
V. El comprador destinarà el vehicle al seu consum, adequant-ho a l’ús ordinari, entenent per tal, en funció de les característiques del vehicle, la circulació per vies urbanes
i interurbanes. Altres usos pactats anotar en l’apartat d’observacions del present contracte.
VI. En cas de falta de conformitat, el comprador tindrà dret a exigir la reparació del vehicle en un termini raonable, sent per compte del venedor la ma d’obra, materials,
despeses de transport i impostos. A tals efectes i de comú acord entre les parts signants, s’entendrà que el termini de reparació estarà d’acord amb la importància de la falta
de conformitat detectada..
VII. En el supòsit de reparació del vehicle, pel que es refereix a les peces de recanvi a utilitzar –atenent la seva naturalesa- aquestes hauran de ser adequades al mateix.
Si procedeix, quan això sigui possible i s’obtinguin els mateixos resultats que els previstos per a la peça substituïda, el venedor podrà usar peces de recanvi condicionades,
reconstruïdes o usades.
VIII. El comprador no podrà sol·licitar la reparació del vehicle si resulta impossible o desproporcionada. Es considerarà desproporcionada tota forma de sanejament que
imposin al venedor, despeses que, en comparació d’una altra forma de sanejament, no siguin raonables, tenint en compte el valor que tindria el bé si no hagués falta de
conformitat, la rellevància de la falta de conformitat i si la forma de sanejament alternativa es pogués realitzar sense inconvenients majors per al comprador.
IX. Les reparacions per falta de conformitat comprovada hauran d’efectuar-se en les instal·lacions del venedor o en aquells tallers específicament autoritzats per aquest en
el moment de l’avaria, mitjançant autorització expressa.
X. Tota reparació efectuada pel taller reparador en garantia, excepte el pressupost previ, complirà els requisits administratius, és a dir, ordre de treball, resguard de dipòsit, i
factura amb l’especificació de “sense càrrec” o “factura en garantia”, o certificat de treballs realitzats en garantia, sempre amb detall de les operacions efectuades.
XI. Durant els primers sis mesos, el venedor haurà de provar que la falta de conformitat no li és imputable. Transcorreguts els primers sis mesos, serà el comprador el que
hagi de provar que l’avaria o defecte es deu a una falta de conformitat imputable al venedor en el moment del lliurament.
XII. Per fer valdre el seu dret, el comprador haurà de notificar la falta de conformitat en el termini de dos mesos, a comptar des de la data del seu coneixement.
Es recomana, tractant-se d’un vehicle automòbil, posar a disposició del venedor el vehicle quan abans millor per evitar que una petita avaria es converteixi en un mal
major, i el temps i cost de reparació sigui conseqüentment també major.
XIII. No es considerarà falta de conformitat aquells danys o desperfectes que són coneguts pel comprador en el moment de la compravenda i que van donar origen al
preu de la mateixa, entre els quals estan explícitament inclosos els relatius a l’aspecte interior i exterior i en el seu cas, els relacionats en el punt 3.
2. Lliurament vehicle usat (punt 6).
En aquells supòsits en que el comprador i el venedor haguessin acordat el lliurament d’un vehicle usat com pagament de part del preu, el comprador declara:
a) que són certes i correctes les dades i característiques del vehicle que figuren en el punt 6 d’aquest document.
b) que el citat vehicle està lliura de carregues i gravàmens i pot ser legal i lliurement transferit pel comprador i
c) que no es deu quantitat alguna per la compra del mateix.
El valor de la taxació podrà sofrir variacions des de la data d’aquest document, al moment de la recepció pel venedor del vehicle usat. Aquestes variacions podran produirse per canvis en les condicions del vehicle, aplicació dels índex de depreciació generalment utilitzats, o modificacions en la legislació vigent referents a impostos, vendes a
terminis o mesures administratives de caràcter financer o econòmic, que puguin afectar a aquesta operació. El venedor , abans de la recepció del vehicle usat, tindrà dreta a
efectuar quantes comprovacions estimi oportunes per determinar l’estat en que es troba el mateix i la seva definitiva valoració. Si, per qualsevol raó, quedarà sense efecte
aquest contracte després de que el vehicle usat hagués estat lliurat al venedor, i aquest, al propi temps, l’hagués venut, el comprador tindrà dret a rebre el valor de taxació
del citat vehicle.
Ambdues parts actuen en nom propi, es reconeixen mútua capacitat i, prèviament d’acord, formalitzen la compravenda conforme a les següents clàusules:
I. El venedor (Client), declara que el citat vehicle és de la seva legítima propietat i el ven i el lliura en aquest acte al comprador (Distribuïdor), i aquest el rep amb la seva
plena satisfacció.
II. El preu de la compravenda, tenint en compte les característiques del vehicle, la seva naturalesa de bé usat, l’estat que presenten els seus components, la seva antiguitat i
quilòmetres recorreguts, es pacta de comú acord en l’apartat “TAXACIÓ” DEL PUNT 6 DEL PRESENT CONTRACTE.
III. Forma de pagament indicada en el punt 7 com lliurament a compte de l’import total a pagar.
IV. El venedor manifesta que sobre el vehicle no pesa cap càrrega, ni dèbit de cap tipus pendent de liquidació en el moment de la data d’aquest contracte.
V. El venedor declara disposar de tots els documents necessaris per que el vehicle sigui inscrit a nom del comprador en la Direcció General de Trànsit.
VI. El comprador s’haurà de fer càrrec des del moment de la recepció del mateix, de totes les responsabilitats que es puguin contraure com a conseqüència de la propietat
del vehicle descrit que accepta, per a la seva tinença i ús.
PER A PROFESSIONAL COMPRAVENDA DE VEHICLES I VEHICLES AFECTES A ACTIVITAT EMPRESARIAL O PROFESSIONAL
Ambdues parts actuen en nom propi, es reconeixen mútua capacitat i, estant prèviament d’acord, formalitzen al compravenda conforme a les següents clàusules:
I. El venedor declara que el citat vehicle és de la seva legítima propietat, i el ven i el lliura al comprador, i aquest últim el rep amb la seva plena satisfacció.
II. El preu de la compravenda, tenint en compte les característiques del vehicle, la seva naturalesa de bé usat, l’estat que presenten els seus components, la seva antiguitat i
quilòmetres recorreguts, es pacta de comú acord en l’apartat “Import total a pagar” del punt 7 del present contracte.
III. Forma de pagament indicada en el punt 7
IV. El venedor manifesta que sobre el vehicle no pesa cap càrrega ni dèbit de cap tipus pendent de liquidació en el moment de la data d’aquest contracte, obligant-se a ser
de total indemnitat a favor del comprador de qualsevol reclamació que li correspongui.
V. El venedor declara que disposa de tots els documents necessaris per tal que el vehicle sigui inscrit a nom del comprador en la Direcció General de Trànsit.
VI. El comprador se fa càrrec des d’aquest moment, de totes les responsabilitats que puguin contraure com a conseqüència de la propietat del vehicle descrit que accepta,
per a la seva tinença i ús.

