טופס גילוי נאות במכירת רכב משומש

על פי הוראות חוק מכירת רכב משומש )זכאות למידע וגילוי נאות( ,התשס"ח .2008-
בהתאם להוראות החוק ,מוכר רכב או נותן שירות דרך עיסוק ,כולל יצרן )להלן":העוסק"( שעיסוקו מכירת
רכב משומש מחוייב במסירת טופס גילוי זה כשהוא חתום ,לפיכך ,הנני מצהיר אודות הפרטים הבאים:

פרטי העוסק )מוכר הרכב(
מס' ת.ז/ .מס' התאגיד

שם פרטי ומשפחה /תאגיד
כתובת
רחוב

עיר ומיקוד

מס'

פרטי בעל הרכב
מס' ת.ז/ .מס' התאגיד

שם פרטי ומשפחה /תאגיד
כתובת
רחוב

עיר ומיקוד

מס'

באם עוסק הרכב הוא גם מוכר הרכב יאשר כי הוא מוכר או
משווק כלי רכב דרך עיסוק )הקף בעיגול(

על פי החוק ,בעת העברת הבעלות על כלי הרכב ,יועברו לא
רק הזכות הקניינית אלא גם כל המידע הנלווה מיום
רישומו לראשונה ועד למועד העברת הבעלות .רוכש הרכב
יוכל לגשת לכל מוסך בו טופל ולכל חברת ביטוח בה היה
מבוטח ולקבל את כל המידע הקיים בנוגע לרכב שרכש.

התחייבויות הצדדים :העוסק מצהיר ומתחייב כי
טופס זה עומד בתנאי החוק הנ"ל וכי הפרטים שמולאו בו
נמסרו למיטב ידיעתו והבנתו .העוסק מצהיר כי ידוע לו
כי אי עמידה בתנאי החוק ,לרבות אי מילוי פרטים ו/או
מילוי פרטים מטעים או לא נכונים בטופס זה הינה עבירה
על החוק שדינה קנס פלילי .העוסק מתחייב למסור טופס
זה לרוכש עד למועד החתימה על חוזה מכר בכתב ,ובנפרד
ממנו .רוכש הרכב ,מצהיר ומאשר קבלת טופס הגילוי.

מאשר/דוחה

משמעות החוק" :סוחר רכב משומש )כל מי שהרכב לא
בבעלותו הפרטית למעט קרוב משפחה מדרגה ראשונה(
שימסור מידע חלקי או מוטעה )בעלים קודמים ,קילומטרז',
תאונות( יהיה צפוי לקנס הקבוע בחוק ולביטול העסקה.
מוכר כלי רכב )סוחר ,מגרש מכוניות( שזהו עיסוקו ,יחויב
למסור לקונה עד למועד ביצוע העסקה 'טופס גילוי' בו
יפורטו פרטי הסוחר ,מספר הבעלים הקודמים של הרכב
ופרטיהם ,פגיעות קודמות שעבר ומרחק בק"מ שעבר .אי
מתן הטופס כשלעצמו ,מאפשר לרוכש הרכב לבטל את
העסקה וחושף את הסוחר לתביעות ולקנסות".

פרטים מהותיים אודות הרכב
מספר הבעלים הקודמים של הרכב
פרטי הבעלים הקודמים:
באם ידוע לעוסק כי מבין הבעלים הקודמים נמנית חברה שעיסוקה החכר ,ימלא:
מס' החברה )ח.פ(.
שם חברת ההחכר )חברת השכרה/ליסינג(
מספר הקילומטרים שעבר הרכב מיום רישומו לראשונה ועד למועד מסירת
טופס הגילוי )למיטב ידיעת העוסק(
פגיעות שנגרמו לרכב עד למועד מסירת טופס זה )למיטב ידיעת העוסק(:
סכום העסקה :הסכום שישולם עבור הרכב
מוכר הרכב/העוסק

תאריך_________________:

רוכש הרכב

שם ומשפחה _____________________

שם ומשפחה _____________________

חתימה +חותמת __________________

חתימה _________________________
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