
SALEROSKETA KONTRATUA 


ETXEBIZITZAREN SALEROSKETA KONTRATUA

Donostian, 2006ko otsailaren 7 (e) an

BILDUTAKOAK

Batetik, SALTZAILEA
Izen-deiturak 
Antonio Txintxurreta Aisa
NAN 
32.291.008-B
Helbidea 
Antso Jakitunaren hiribidea 4, Donostia


Bestetik, EROSLEA
Izen-deiturak
Ainhoa Hernandez Legorburu
NAN
12.003.487-R
Helbidea
Zuloaga plaza 2, Donostia
Ordezkatutako enpresa
Enpresaren helbidea

Atala
Inskripzio zk. 
Identifikazio fiskaleko kodea (IFK) 

Bi aldeek SALEROSKETA KONTRATU hau formalizatzeko gaitasuna aitortzen diote elkarri.

ONDOKOA ADIERAZI DUTE 

I. SALTZAILEA ondoko ETXEBIZITZAren titularra da. 

ETXEBIZITZAREN HELBIDEA 
Udalerria 
Donostia
Kalea  
Matia kalea 19
Solairua  
3 B

ETXEBIZITZAREN INSKRIPZIOA
Tomoa 
324 
Liburua 
12 
Orria 
824 
Finka zenbakia 
1578 

Inskribapen zenbakia 
45732 

II. Arrekontratu honetan azaltzen den ETXEBIZITZA, zama zein errentamendutik libre dago. Halaber, salerosketa eskritura formalizatzeko  unean, ETXEBIZITZA hau ez da inoren ohiko egoitza.


III. Salerosketa kontratu pribatu hau formalizatzea adostu dugu. 

KLAUSULAK 

LEHENENGOA.- SALTZAILEAk, zama, karga, errentamendu barik aipatu etxebizitza saldu eta eskuz aldatzen du. Saltzeko unean, Komunitateko gastu zein derrama guztiak ordainduak ditu. EROSLEAk erosi eta eskuratzen du I. xedapenean azaldutako ETXEBIZITZA. 

BIGARRENA.-Alde biek adostutako prezioa:     166.000   eurokoa da, hau da    ehun eta hirurogeita sei mila euro            (letretan). 

Kopuru horretatik, EROSLEak SALTZAILEari ekintza honetan kopuru hau eman dio seinale edo herres legez: 6.000 euro, sei mila euro (letretan). Agiri honek, emandako kopuruaren ordainketa agiri balioa izango du. 

Ordaintzeke dagoena honakoa da:           160.000        euro, hau da,      ehun eta hirurogei mila euro        (letretan). Kopuru hori, gaurko datatik hasita, hiru hilabeteko epean ordaindu behar dio EROSLEAk SALTZAILEAri. Ordaindutakoan, salerosketa eskritura publiko egokia gauzatuko da, EROSLEAk askatasunez hautatzen duen notarioaren aurrean. 

HIRUGARRENA.- Dokumentu honen bidez, EROSLEA ez da finkaren jabe, eskuratzaile baizik. Hortaz, EROSLEA kontratuan adostutako prezioa ordaintzerakoa bihurtuko da etxebizitzaren jabe. 

LAUGARRENA.- Alderdi kontratugileetatik batek kontratua bete ezean, ondoko zehapenak ordainduko dira kalte-galerengatik: 
	SALTZAILEAk EROSLEAri itzuli behar dio lehen emandako seinalea gehi horren bikoitza. 

EROSLEAk seinalea galduko du SALTZAILEAren mesedean. 

BOSGARRENA.- Kontratu hau dela-eta sortzen diren gastu eta zerga guztiak eta salerosketa eskritura publikoa dela bide sortuko direnak EROSLEAk bakarrik ordaindu behar ditu, lursailen balioaren gaineko udal zerga izan ezik. 

SEIGARRENA.- EROSLEAk konpromisoa hartzen du izenpetzen den egunetik aurrera Komunitateko ezohiko gastu guztiak ordaintzeko. 

ZAZPIGARRENA.- Kontratugileek euren foruari uko egiten diote berariaz, eta kontratu hau interpretatu nahiz betetzeari buruz sor daitekeen edozein desadostasun ebazteko, 
Gipuzkoa ko Epaitegi eta Auzitegien erabakipean jartzen dira. Halako kasuetan, abokatuaren ordainsariak eta prokuradorearen eskubideak ordaindu beharko ditu horiek sortu dituenak. 
Agiri honetan agertutakoarekin bat datozela adierazteko, alderdiek hasieran aipatutako toki eta egunean izenpetzen dute, bikoiztua eta eragin bakarrerako.
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