Eguna:
Lekua:

SALEROSKETA KONTRATUA
ELKARTUTA
Saltzailea:

Eroslea:

Izena:

Izena:

Helbidea:

Helbidea:

Herria:

Herria:

NAN:

NAN:

Saltzailearen lege ordezkaria (egonez gero):

Eroslearen lege ordezkaria (egonez gero):

• Izena:

• Izena:

• Helbidea:

• Helbidea:

• Herria:

• Herria:

• NAN:

• NAN:

• Lege ordezkaritza: Notarioaren aurrean

• Lege ordezkaritza: Notarioaren aurrean

(Protokolo ............... zk.) emandako elkarte

(Protokolo ............... zk.) emandako elkarte

honen

Eraketa

denez,

azaltzen

honen

juridiko

honetan,

denez,

administrari

moduan

erakundearen
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erakundearen
jarduteko

Eskrituretan

gaitasun

hartzen dute.

nahikoarekin,

parte

Eraketa

Eskrituretan

azaltzen

juridiko

honetan,

administrari

moduan

egintza

jarduteko

gaitasun

nahikoarekin,

parte

hartzen dute.

Elkarri, honako dokumentu hau sinatzeko aitortzen dieten gaitasun eta legitimazioarekin,

AZALDU DUTE

I.- Saltzaileak Errezilgo 1go sektoreko orubean, 1 Etxea eta 2 Etxea izendatutako, bi bizitzatako
etxeak egingo ditu. Etxe bakoitzak bi bizitza edukiko ditu hauek 1,2,3 eta 4 zenbakia izango
dute.

Eraikuntza

hau,

...............................................

arkitektoak

idatzitako

Oinarrizko

Proiektuaren araberakoa da, honek 2003ko martxoaren 28an emandako udal lizentziak dituen
baldintzak jarraitzen ditu.

II.- Erosleak aurreko puntuan zehazten den 2 Etxeko 3 etxebizitza erosteko nahia azaldu du,
eta saltzaileak berau saltzekoa, eta nahi hau ondorengo estipulazioetan jaso dute:

ESTIPULAZIOAK

LEHENENGOA.- Saltzaileak erosleari, 2 Etxeko 3 etxebizitza saltzen dizkio, berari dagozkion
eskubide, erabilera eta zerbitzuekin eta zerga eta kargarik gabe. Dokumentu honi, I Eranskina
gehitzen zaio azaldutako elementuen plano orientagarri moduan.
BIGARRENA.- Salerosketa honen prezioa hauxe da:
BEZ kanpo:
o

Letraz: ........................................... €

o

Zenbakiz: ...................................... €

BEZ barne:
o

Kopurua letraz: .................................................................... €

o

Kopurua zenbakiz:................................................................ €

HIRUGARRENA.- Ordainketak ondoren zehazten diren moduan egingo dira:
-

Eskuartean dugun kontratu hau izenpetzean, honako kopuru hau gehi
dagokion BEZa:

-

o

Kopurua letraz: .................................................................... €

o

Kopurua zenbakiz: ............................................................... €

Kontratu honen objektu den etxebizitzaren hormigoizko egituraren
amaieran, honako kopuru hau gehi dagokion BEZa:

-

o

Kopurua letraz: ................................................................... €

o

Kopurua zenbakiz: .............................................................. €

Kontratu honen objektu den etxebizitzaren azulejatua bukatzen denean,
honako kopuru hau gehi dagokion BEZa:

-

o

Kopurua letraz: .................................................................... €

o

Kopurua zenbakiz: ............................................................... €

Salerosketa Eskritura Publikoa ematean, hau eskatu eta 30 egun baino
lehenago, honako kopuru hau gehi dagokion BEZa:
o

Kopurua letraz: .................................................................... €

o

Kopurua zenbakiz: ............................................................... €

Agiri honetako sinadurak ordainagiri moduan balio du.
Eskrituren formalizazioa eta entrega, 2005-06-01 baino lehen izatea espero da.
LAUGARRENA.-Kontratu hau egiteak berarekin dakartzan gastu eta zerga guztiak, hala nola
Eskritura Publikoa egin eta erregistroko inskripzioak dakartzanak, eroslearen kontura izango

dira, gainbalioaren zerga ezik, hau saltzailearen kontura izango baita. Erosleak ordaindu
beharko du BEZa ere konturako ordainketa bakoitzarekin batera.
Amaitzeko, eroslearen kontura izango dira, horrela behar izanez gero behintzat, eskritura
publikoaren tramitazioan gestoria baten eskuartzeak ekar ditzaken gastuak, hala nola, kontratu
honen objektu den etxebizitzari dagozkion zerbitzuen alta eta lotuneek sor ditzaketenak ere.
BOSTGARRENA.-Lizentzia lortzeko erabilitako planoetan, edo udaletxeak baimentzen duen
proiektuan azaltzen diren azalerak, etxebizitzan eta teilatupean ,gutxi gora behera bi metro
karratuko aldaketa jasan dezakete, eta metro karratu batekoa gutxi gora behera garajean.
Edozein modutan, eta etxebizitzaren azalera erabilgarria neurtzerako orduan, balkoi eta
terrazen azaleraren erdia soilik hartu da kontutan.
SEIGARRENA.-Ordainketak zehaztutako epeetan egingo ez balira, Saltzaileak bi aukera
izango ditu: honako kontratu hau indarrik gabe bertan behera uztea eta ordura arte
ordaindutakoaren EHUNEKO HOGEIa (% 20) kenduta erosleari bueltatzea; edo kontratua
betearaztea eskatzea, azken kasu honetan, ordaindu gabeko zenbatekoek urteko EHUNEKO
HAMARreko (% 10) interesa sortuko dutelarik.
Aurreko efektuei buruz, bereziki hitzartzen da:
a)

Kontratua indarrik gabe uzteko aukera, Kode Zibileko 1.504 artikuluaren arabera,
errekerimendu soilarekin egikaritutzat emango da. Momentu honetatik aurrera,
aurrez zehaztutako kenkariekin, ordaindutako kopurua bueltatzea beste eskubiderik
ez zaiola gelditzen aitortzen du erosleak. Izan ere, kontratua indarrik gabe utziko da
prozedura judizial baten beharrik gabe.

b)

Erosleak kontratu hau bere borondatez indarrik gabe utzi nahiko balu, eta berau
saltzaileak onartuko balu, azken honek lehenari, ordura arte ordaindutakoaren
EHUNEKO HOGEIA (% 20) kenduta bueltatuko dio. Kendutako kopuru hau
aipatutako entitatearen esku geldituko da kalte-galeren ordainetan.

c)

Kontratua betearaztea aukeratuko balitz, ordaindu gabeko kopuruak interesak
sortuko ditu ordaintzeko dagoen kopuru osoa ordaindu arte.

ZAZPIGARRENA.- Kontratua ez betetzea saltzaileari egotzi beharko balitzaio, erosleak bi
aukera edukiko lituzke: kontratu hau suntsitu eta efekturik gabe uztea, kasu honetan saltzaileak
erosleari, ordaindutakoa EHUNEKO HOGEIan (% 20) gehituta bueltatu beharko dio, edo
kontratua betearaztea eskatzea, azken kasu honetan ordura arteko ekarpenek EHUNEKO
HAMARreko (% 10) interesa sorraraziko dute erreklamazioa egin den momentutik betetze data
arte.
ZORTZIGARRENA.- Erosleari egotzi beharreko arrazoiengatik Eskritura Publikoa formalizatzea
posible ez balitz, eskuratutako gauzen gain sor daitezken zerga, kontribuzioak edo arielak
ordaintzera behartuta egongo da.

BEDERATZIGARRENA.- Efektu guztietarako jakinarazpen helbide bezala eroslearena hartuko
da, honen edozein aldaketa saltzaileari adierazi beharko zaiolarik.
HAMARGARRENA.- Eroslea, Salerosketa Eskritura Publikoa jabetza erregistroan aurkeztera
behartuta dago eta horretara konprometitzen da berau eman eta 30 laneguneko epean.
HAMAIKAGARRENA.- Etxebizitza altzari gabe emango da, eta kalitateen txostenean zehazten
diren materialen arabera. Soilik bainugela jantziko da planoan azaltzen diren aparatu
sanitarioekin. Erosleak gaur egunean finka zein egoeretan dagoen badakiela adierazten du.
Gas irteerak ezingo dira sukalde-berogailutzat erabili.
HAMABIGARRENA.- Zehaztutako etxebizitza ez da Babes Ofizialeko Etxebizitzen Legepean
egongo.
HAMAHIRUGARRENA.- Erosleak, saltzailea ahalmentzen du Obra Berriaren Deklarazioa
eman eta Eraikinaren jabetza horizontalaren zatiketa egitera, jabari kidetza arauak ezarri eta
eraikuntza osatzen duten finka independienteen partaide-kuota zehaztuz, beti ere elementuen
arteko proportzionaltasuna errespetatu eta zeregin hau aurrera eramateko beharrezkoak diren
arauak ezartzeko ahalmena emanez.

Eta guzti honekin ados daudela azalduz, dokumentu honen bina ale, efektu bakarrerako,
sinatzen dituzte idazpuruan azaltzen diren data eta tokian,

SALTZAILEA

EROSLEA
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