ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
_____________________________________________________________________________________________
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:
_____________________________________________________________________________________________
ΚΑΤΟΙΚΟΣ:
ΟΔΟΣ:
_____________________________________________________________________________________________
ΑΔΤ:
ΑΦΜ:
ΔΟΥ:
_____________________________________________________________________________________________
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:
_____________________________________________________________________________________________

Ο ανωτέρω υπογραφών διορίζω µε το παρόν και αποκαθιστώ ειδικούς
(ειδικές) πληρεξουσίους µου και
αντιπροσώπους τους (τις) :
1)Μαυρογένη Ευσταθία του Δημητρίου,ιδιωτική υπάλληλο,κάτοχο του ΑΔΤ Ρ683433/95 του ΑΤ Ηλιούπολης, κάτοικο
Αργυρούπολης, Λ. Βουλιαγµένης 580Α 2) 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 Ανώνυµη Εµπορική
Εταιρεία Οχηµάτων», που εδρεύει στην Αργυρούπολη Αττικής, ένα καινούργιο ____________________
αυτοκίνητο πλήρες, µε τα διάφορα παρακολουθήματα, παραρτήματα και εξαρτήµατά του, χωρίς αριθµό κυκλοφορίας,
τύπου _________________________ µε αριθµό πλαισίου _____________________________
Να συµφωνήσει το ύψος του τιµήµατος. Να συµφωνήσει να καταβάλει το τίµηµα ολικώς ή µερικώς σε µετρητά ή µε
πίστωση ή µε _______ δόσεις ποσού _________ και συνολικού τιµήµατος ______________ ή έως του ποσού µετά
την προσθήκη τυχόν έξτρα εξοπλισμού, µε ετήσιο σταθερό ονοµαστικό επιτόκιο ______ ή να αποδεχθεί ισόποσες
συναλλαγματικές εκδόσεως της πωλήτριας για το υπόλοιπο ή για ολόκληρο το τίµηµα µε ημερομηνία λήξης
αντίστοιχης µε την ημερομηνία λήξης των ανωτέρω δόσεων. Να παράσχει στην πωλήτρια το δικαίωµα να εξασφαλίζει µε
οποιονδήποτε τρόπο την πληρωµή του τιμήματος που θα πιστωθεί, προπαντός µε παρακράτηση της κυριότητας στο
αγοραζόμενο αυτοκίνητο υπέρ της πωλήτριας µε διαλυτική ή αναβλητική αίρεση. Να συμφωνήσει και αποδεχθεί όλους
τους κατά περίπτωση ειδικότερους όρους προς διασφάλιση της πωλήτριας.
Να υπογράψει τη σύµβαση αγοράς και να συµφωνήσει µε όλους τους όρους για την ολοκλήρωση της πώλησης και
να κάνει στη σύµβαση αυτή όλες τις κατά το νόµο απαραίτητες δηλώσεις για έγκυρη κατάρτιση της πώλησης του
αυτοκινήτου.
Να παραλάβει στην κυριότητα, νοµή και κατοχή µου το αυτοκίνητο που θα αγοραστεί. Να υπογράψει και
προσύμφωνο της σύµβασης και να συνομολογήσει και καταβάλλει αρραβώνες.
Να κάνει στη σύµβαση δήλωση ότι το αυτοκίνητο που θα αγοραστεί θα διατηρηθεί από τον αγοραστή σε άριστη
κατάσταση µέχρι να αποπληρωθεί το τίµηµα που πιστώθηκε, να αναλάβει κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή
φθορά του αυτοκινήτου, ακόµη και αν συµβεί τυχαία.
Να παράσχει το δικαίωµα στην πωλήτρια να ασφαλίζει το αυτοκίνητο σε ασφαλιστική εταιρεία της προτίµησής της και να
διατηρεί αυτό ασφαλισµένο µε έξοδά µου, σε όλη τη διάρκεια της οφειλής, για ατυχήµατα σε τρίτους, για υλικές
ζηµιές σε τρίτους και για πυρκαϊά κ.λ.π. και να καταβάλλει εμπρόθεσμα τα ασφάλιστρα µε ευθύνη µου για κάθε
αµέλειά µου, να αποδεχθεί συναλλαγματικές εκδόσεως της πωλήτριας που αφορούν ασφάλιστρα, να δηλώσει την
κατάσταση που βρίσκεται το αγοραζόμενο αυτοκίνητο.
Να παραιτηθεί από το δικαίωµά µου για διάρρηξη της σύµβασης που θα υπογραφεί για οποιονδήποτε τυπικό ή
ουσιαστικό λόγο και αιτία και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα. Να διορίσει
αντίκλητό µου για κάθε διαφορά που ήθελε προκύψει από τη σύµβαση που θα υπογράψει, όπως επίσης και να
συνομολογήσει την αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών. Να µε αντιπροσωπεύσει στις οικονοµικές εφορίες
και στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Συγκοινωνιών σχετικά µε την αγορά του αυτοκινήτου.
Να παραλάβει την άδεια κυκλοφορίας, το βιβλιάριο μεταβολών και κυριότητας και τις κρατικές πινακίδες του
αυτοκινήτου και να υπογράψει κάθε έγγραφο που θα χρειαστεί. Να µε αντιπροσωπεύσει σε κάθε άλλη αρχή σχετικά µε την
αγορά του αυτοκινήτου. Να ζητήσει και να παραλάβει από την αρµόδια Δ.Ο.Υ. το αποδεικτικό φορολογικής µου
ενημερότητας και το προσκοµίσει όπου τούτο απαιτείται.
Δηλώνω ότι εγκρίνω και αποδέχομαι από τώρα τις πράξεις των παραπάνω πληρεξουσίων και εντολοδόχων µου τις
σχετικές µε τις πιο πάνω εντολές µου, ως νόµιµες, ισχυρές, έγκυρες και απρόσβλητες και δηλώνω υπεύθυνα ότι
ανέγνωσα όλους τους όρους του συμβολαίου µου και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

_______________________
(τόπος - ηµεροµηνία)

Ο Εξουσιοδοτών - Εντολέας

