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عقد بيع سيارة مستعملة
بشأن شراء السيارة الموضحة بالجدول أدناه،

بناء على موافقة لجنة بيع الممتلكات للسيد /

لذلك فإن الشروط الواردة بهذا العقد واجبة النفاذ من قبل المشتري اعتبارا ً من تاريخه وتوقيع المشتري إقرار منه
باطالعه عليها والموفقة عما ورد بمضمونها.
م

سنة الصنع

نوع المركبة

اللون

شروط البيع في المزاد العلني
1ـ تأمين دخول المزاد مبلغ وقدره ( 6000درهم) يسترد لصاحبه في حـالة عدم الشراء .باإلضافة إلى رسوم
مشاركة في المزاد ( )120درهم غير قابلة للرد ويتم الدفع نقدا ً أثناء المزاد ولـن تقبل الشيكات المصرفية.
2ـ .يعاين المشارك في المزاد السيارات قبل شرائها ،ويعتبر المشارك في المزاد عالمـا ً بحالة السيارة إذا تقدم
لشرائـها في المزاد ويتم البيع على أساس حالة السيارة الراهنة.
 3ـ معاينة السيارات متاحة لجميع الراغبين في دخول المزاد قبل بداية المزاد وخالل مدة اإلعالن المحددة في
اإلعالن ومن يرغب في شراء السيارات بدون معاينة وبرضائه التام ومن تلقاء نفسه فله ذلك متحمال ما ينتج عن
ذلك من خسارة أو أضرار.
 4ـ يتعين على من رسي عليه المزاد أو البيع دفع  %10من قيمة السيارة وبحد أدنى  3000درهم.
5ـ في حالة تراجع المشتري عن الشراء أو عدم سداد الثمن عقب إرساء المزاد عليه خالل مدة ثالثة أيام من
تاريخ المزاد يتم مصادرة مبلغ التأمين وهو  6000درهم باإلضافة إلى ما تم دفعه بموجب الفقرة  4من الشروط
ويتم إعادة إجراء المزايدة من جديد على السيارة واالحتفاظ بحق الورشة بالمطالبة بالتعويض عن األضرار.
6ـ ويكون الراسي عليه المزاد مسئوالً عن كل فقد أو تلف في السيارات التي اشتراها ولم ينقلها عقب دفع قيمتها
خالل مدة ثالثة أيام عقب انتهاء المزاد وفي حالة التأخير عن نقل السيارة خالل المدة المحددة سوف تحسب رسوم
تخزين وحراسة ونفقات إدارية بنسبة  %1يوميا بحد أقصى قدره  % 10من قيمة األصناف وتدفع هذه الرسوم
قبل استالم.
 :7يتقيد الراسي عليه المزاد بنقل وتحميل السيارة على نفقته الخاصة وفي حالة رغبته في استخدام معدات
الورشة في تحميل المواد يتعين عليه دفع رسوم استئجار للمعدة مبلغ وقدره  200درهم عن كل ساعة.
8ـ الورشة غير مسئولة عن عدم قابلية تسجيل السيارات لدى الجهات المختصة داخل دولة اإلمارات العربية
المتحدة أو التسفير إلى خارج الدولة من عدمه.
 .9السيارات التي تباع في المزاد ال ترد والورشة غير مسئولة عنها بعد البيع.
قيمة الشراء من املزاد
توقيع المشتري:
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