ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ (ΓΙΑ ΕΓΓΥΗΤΗ)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:
ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΟΔΟΣ:

ΑΔΤ:

ΑΦΜ:

ΔΟΥ:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:
Ο ανωτέρω υπογράφων παρέχω με το παρόν προς 1) Ματσιούλα Ευσταθία του Βασιλείου, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοχο του ΑΔΤ Ξ 032605/88
του ΑΤ Ηλιούπολης, κάτοικο Αργυρούπολης, Λ. Βουλιαγµένης 580 Α 3) Πλατάκου Σοφία του Θεοδώρου ιδιωτική υπάλληλο, κάτοχο του
ΑΔΤ ΑΙ593947/11 του ΤΑ Βούλας, κάτοικο Αργυρούπολης, Λ. Βουλιαγµένης 580Α σε καθένα (κάθε µία) από τους οποίους (τις οποίες)
παρέχω την εντολή και πληρεξουσιότητα ενεργώντας επ’ονόµατι και για λογαριασµό µου να αγοράσει από την ανώνυµη εταιρεία µε την
επωνυµία «FCA CAPITALHELLAS Aνώνυµη Εµπορική Εταιρεία Οχηµάτων», που εδρεύει στην Αργυρούπολη Αττικής, Λ.Βουλιαγμένης 580Α
(που αναφέρεται στο εξής ως «η Πωλήτρια») προκειμένου να καταρτισθεί ιδιωτικό συμφωνητικό από την Πωλήτρια προς τον
(στοιχεία Αγοραστή)

(Σφραγίδα Εταιρείας)

………………………………………………………………………………………………………………..
(ονοματεπώνυμο)
(πατρώνυμο)
………………………………………………………………………………………………………………….
(επάγγελμα)
(διεύθυνση)
κάτοχος του υπ’ αριθμ. ………………………… Δ.Τ. που εκδόθηκε την ……………………………………… από ………………………
(που αναφέρεται στο εξής ως «ο Αγοραστής») ενός αυτοκινήτου με τα κάτωθι
στοιχεία …………………………………………………………………………………………………………………….(βλ. Πίσω μέρος σελίδας)
(αριθμός πλαισίου, κινητήρα, πιστοποιητικού τελωνείου)
με όρους πληρωμής και λοιπούς όρους που θα συμφωνηθούν μεταξύ της Πωλήτριας και του Αγοραστή.
Στο ανωτέρω ιδιωτικό συμφωνητικό ο ανωτέρω εντολοδόχος και πληρεξούσιός μου εντέλλεται να συμβληθεί έπ’ ονόματι και για
λογαριασμό μου ως εκ τρίτου συμβαλλομένου εγγυητή.
Στο ανωτέρω ιδιωτικό συμφωνητικό που θα συνομολογήσει και υπογράψει ο άνω εντολοδόχος και πληρεξούσιός μου θα περιληφθεί ο
κατωτέρω όρος, ο οποίος θα με δεσμεύει ως εγγυητή:
«Ο εκ τρίτου συμβαλλόμενος που θα αναφέρεται παρακάτω ως «Εγγυητής» δηλώνει ότι εγγυάται ανεπιφυλάκτως προς την Πωλήτρια την
εμπρόθεσμη και προσήκουσα εξόφληση κάθε οικονομικής υποχρέωσης του Αγοραστή που απορρέει από την παρούσα σύμβαση, πλέον
τόκων, λοιπών επιβαρύνσεων και εξόδων και γενικά την εκπλήρωση από τον Αγοραστή (Πρωτοφειλέτη) όλων των υποχρέωσεών του, που
απορρέουν ή θα απορρεύσουν από την παρούσα σύμβαση, ενεχόμενος εις ολόκληρον με τον Αγοραστή ως αυτοφειλέτης και ευθυνόμενος
ανεξαρτήτως από το νομότυπο της υποχρεώσεως που έχει αναλάβει ο Αγοραστής.
Ο Εγγυητής παραιτείται από το δικαίωμα της διζήσεως και διαιρέσεως και από το δικαίωμα να προτείνει, κατά το άρθρο 853 Α.Κ., ενστάσεις
του Αγοραστή κατά της Πωλήτριας. Επίσης ο Εγγυητής παραιτείται έναντι της Πωλήτριας του δικαιώματος να ασκήσει τα τυχόν δικαιώματα
από αναγωγή που θα έχει κατά του Αγοραστή, εφόσον θα υπάρχει ανεξόφλητο υπόλοιπο από τη συνομολογούμενη απαίτηση της
Πωλήτριας. Επίσης ο Εγγυητής παραιτείται έναντι της Πωλήτριας του δικαιώματος της υποκαταστάσεώς του στα παρεπόμενα εμπράγματα
δικαιώματα της Πωλήτριας, έστω και αν η απαίτησή της εξοφληθεί ολοσχερώς από αυτόν. Ο Εγγυητής δεν ελευθερώνεται, έστω και αν για
οποιονδήποτε λόγο που βαρύνει ή όχι την Πωλήτρια κατέστη αδύνατη η ικανοποίησή της από τον Αγοραστή, ούτε αν η Πωλήτρια για
οποιονδήποτε λόγο παραιτήθηκε από ασφάλειες υπέρ της απαιτήσεώς της, παρέχει δε από τώρα ανεκκλήτως την ανεπιφύλακτη συναίνεσή
του στην Πωλήτρια να παραιτείται οποτεδήποτε από τις εξασφαλίσεις, εμπράγματες ή ενοχικές, που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν. Τυχόν
απόσβεση της κυρίας οφειλής χωρίς να ικανοποιηθεί η Πωλήτρια (άρθρο 864 Α.Κ.) ή τυχόν καθυστέρηση ή αμέλεια για την ανάληψη ή τη
συνέχιση από την Πωλήτρια της δικαστικής επιδιώξεως της απαιτήσεώς της (άρθρα 866 – 868 Α.Κ.) συμφωνείται ότι δεν αποτελούν λόγο
ελευθερώσεως του Εγγυητή. Κάθε αναγνώριση της οφειλής που θα γίνει στο μέλλον από τον Αγοραστή υποχρεώνει και τον Εγγυητή, ο
οποίος αποδέχεται από τώρα τη μεταβολή οποιουδήποτε όρου της συμβάσεως που θα συμφωνηθεί μεταξύ της Πωλήτριας και του
Αγοραστή».
Ο ανωτέρω εντολοδόχος και πληρεξούσιός μου εξουσιοδοτείται να συνομολογήσει ως εγγυητής και οποιονδήποτε άλλο όρο ήθελαν
συνομολογήσει η Πωλήτρια με τον Αγοραστή αναδεχόμενος επ’ ονόματί μου οποιαδήποτε υποχρέωση του Αγοραστή, να υπογράψει ως
τριτεγγυητής για λογαριασμό μου συναλλαγματικές αποδοχής του Αγοραστή εις διαταγή της Πωλήτριας, να υπογράψει οποιαδήποτε
τροποποίηση του ανωτέρω ιδιωτικού συμφωνητικού, να υπογράψει οποιαδήποτε δήλωση, να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια αναγκαία ή
σκόπιμη για την υλοποίηση των ανωτέρω εντολών μου, να διορίζει και άλλους πληρεξούσιους με τις ίδιες ή λιγότερες εντολές και να τους
ανακαλεί.
Η παρούσα ισχύει μέχρι κοινοποιήσεως εκ μέρους μου εγγράφου ανακλήσεώς της προς την Πωλήτρια με Δικαστικό Επιμελητή.
……………………………….(ημερομηνία)

Ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩΝ

(Υπογραφή Εκπροσώπου – Εγγυητή)

