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GÉPJÁRMŰ TÁRGYÁBAN KÖTÖTT

ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI líZINGSZERZÖOÉS

Amely létrejött

Név: K&H Bank Zrt.
Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Cégjegyzékszám: 01 10041043 ÉS
Csoportadó-azonosító szám: 17780120-5-43

mint Uzingbeadó
között az alulírott helyen és idöben az alábbi feltételek mellett:

Név: ALFÖlDVíz Zrt.
Székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Cégjegyzékszám: 04 10 001580
Adószám: 13100887-2-04

mint Lízingbevevő

I. A lízingszerződés tárgya és pénzügyi feltételei
1.1. Jelen szerződés alapján a Lízingbeadó vállalja, hogy a jelen szerződésben meghatározott
Gépjárművet megvásárolja, annak érdekében, hogy azt a Lízingbevevő részére zárt végű pénzügyi
lízingbe adja. A szerződés aláírásával a Lízingbevevő a Gépjárművet lízingbe veszi és vállalja, hogya
szerződésben megállapított díjakat határidőre megfizeti a Lízingbeadó részére. A Gépjármű a
futamidő letelte, a lízingdíjak és a maradványérték megfizetése után Lízingbeadó erre vonatkozó
külön nyilatkozatával a Lízingbevevő tulajdonába kerül (zárt végű pénzügyi lízing). A lízingjogviszony
megfelel a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII törvényben foglalt
rendelkezéseknek.

1.2 A Gépjármű azonosítói
Gyártmány, Dacia Dokker Van Atadás várható Atadás-átvételi jegyzőkönyv
típus: Ambiance 1.5 DCi időpont ja: szerint
Eurotax kód: - Szállító: "Meszlér:!YÍ-Autó"Kft.
Alvázszám: Atadás-átvételi Szállító székhelye: 5600 Békéscsaba, Almáskerti

jegyzőkönyv szerint lQariPark 2.
Motorszám: Atadás-átvételi Szállító 0409004726jegyzőkönyv szerint c~~zékszám:
Gyártási év: 2014 Gyári extrák: -
Forgalmi Atadás-átvételi Kiegészítő extrák:rendszám: jegyzőkönyv szerint -

1.3 A pénzügyi lízingszerződés pénzügyi feltételei

A lízingdíjak megállapításánál alapul 2 765 159,- Ftvett, áfa nélküli piaci ár:
Első lízingdíj összege és devizaneme: 1 299625,- Ft
Első lízingdíj esedékessége: átadás-átvételt megelőzően
A havi lízingdíj összege és devizaneme: 42369,- Ft

a díjfizetések esedékessége a
A pénzügyi lízingszerződés futamideje: 60 hónap mellékeIt fizetési ütemezés

szerint
Deviza szerződés kötéskori árfolyama: -
Referencia kamatláb I mértéke az 1 havi BUBOR 2,60%elfogadás időpontjában:
Alkalmazott kamatfelár: 3,0%j). a.
THM mértéke -
A lízingdíjak tőke-kamat megbontása: a törlesztési ütemezésben foglaltak szerint
Maradványérték összege és - -devizaneme
Egyéb díjak költségek Jelen szerződés 4.3 pontja, valamint a Lízingbeadó

kondíciós listája szerint
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1.4 Biztosítékok

Szerződés me nevezése Kelte Kötelezett
Felhatalmazó levél ALFOLDVIZ Zrt.

1.5 Biztosítás

CASCO Kötelező felelősség-
Biztosító neve biztosító neve
CASCO Kötelező felelősség-
Biztosítás biztosítás típusa
típusa
Biztosítási 10%, de minimum 50.000,- Ft
önrész

A Lízingbevevő a jelen szerződés tárgyát képező Gépjárműre köteles teljes körű casco biztosítást
kötni, amelyet a Lízingszerződés hatálya alatt a Lízingbeadó hozzájárulása nélkül nem jogosult
megszüntetni vagy módosítani. A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogya Gépjárműre
vonatkozó átadás átvételi jegyzőkönyvet kizárólag abban az esetben írja alá, ha a gépjármű
rendelkezik Biztosító által előírt minimális védelmi követelményekkel.

II. A pénzügyi lízingszerződés létrejötte és a gépjármű átvétele
2.1.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogyaLízingbeadó a Lízingbevevő által megfelelő
gondossággal kiválasztott gépjárművet a jelen szerződés 1.2. pontjában megjelölt Szállítótól, mint
eladótól megvásárolja, annak érdekében, hogya Lízingbevevő részére lízingbe adja. A megrendelés
és/vagy az adásvételi szerződés aláírásával a Lízingbevevő azt is elismeri, hogy az abban foglaltak
szerinti Gépjármű minden szempontból megfelel lízingbe vételi szándékának, tudomásul veszi
továbbá, hogy az adásvételi szerződésben meghatározott körülmények módosulása miatt a
Lízingszerződés egyes feltételei (szállítási határidő, a Gépjármű beszerzési ára stb.) ezen
változásokkal összhangban megváltozhatnak. Az adásvételi szerződésből eredően a vevőt terhelő
kötelezettségek teljesítése - a vételár szerződés szerinti kiegyenlítésének kivételével - a Lízingbevevőt
terheli.
2.2.) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy mivel a Gépjárművet a saját céljaira maga választotta
ki, a Lízingbeadó semmilyen formában nem felel a Gépjármű lízingbeadás céljára történő
hasznosíthatóságáért és az Adásvételi Szerződésben foglalt szállítói kötelezettségek Szállító részéről
történő teljesítéséért. E címen a Lízingbevevő a Lízingbeadóval szemben sem a lízingdíj
csökkentésére, sem a lízingdíj megfizetésének beszüntetésére, sem bármilyen kártérítésre nem
támaszthat igényt.

2.3.) Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződés rendelkezései szerint az első lízingdíjnak és
ÁFA-nak megfelelő, vagy egyébként a Lízingszerződés alapján a Lízingbeadó részére járó bármely
egyéb összeget a Szállító részére köteles megfizetni, a Gépjármű vételárának kiegyenlítése során a
Lízingbeadó ezen összegeket aSzállítóra engedményezi a Gépjármű vételára kiegyenlítésének
keretében. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogyaLízingbeadó a Gépjármű még ki nem egyenlített
vételárát (engedményezés esetén a Gépjármű vételárának a Lízingbevevő által igazoltan a Szállító
részére kifizetett összegekkel csökkentett részét a 2.5.) pontban foglaltak szerinti átadás-átvételi
jegyzőkönyv kézhezvételét, egyben al-i) pontban foglaltak maradéktalan és együttes teljesülését
követően fizeti meg a Szállító részére.

a) a Lízingbeadó kézhez vette a Lízingbevevő által aláírt Lízingszerződést, továbbá
amennyiben azt a Lízingbeadó előírta, az ügylettel kapcsolatos érvényesen aláírt
biztosítéki szerződést

b) amennyiben a Gépjármű szállítója nem magánszemély, a Lízingbeadó részére átadásra
kerül a nevére kiállított, a Gépjármű azonosító számát is tartalmazó tételes, szabályos, az
adásvételi szerződésben foglaltak szerinti végszámla, amelynek fizetendö összegében a
Lízingbeadónak járó, de a Lízingbevevő által a Szállítóhoz befizetett ősszegek is
feltüntetésre kerültek, "pénzügyileg rendezett" megjegyzéssel, (magánszemély Szállító
esetén a számlát az adásvételi szerződés, illetőleg a Szállítónak a részére megfizetett
összegre vonatkozó nyilatkozata helyettesíti)

c) az Lízingbevevő részéről maradéktalanul megfizetésre került az első lízingdíj és az ÁFA
összege,

d) a Gépjárműre megkötésre került a jogszabály által előírt kötelező gépjármű
felelősségbiztosítás,

ro,·
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e) a Gépjármű rendelkezik a felszereltségre is vonatkozó, Európára kiterjedő területi hatályú,
teljes körü, és legfeljebb a saját erönek megfelelö arányú önrészesedést előíró CASCO
biztosítással, amelyben kedvezményezettkénta Lízingbeadó került feltüntetésre,

f) amennyiben a biztosítás nem halasztott díjfizetésű, az elsö biztosítási idöszakra szóló
biztosítási díjak a Lízingbevevő részéröl befizetésre kerültek, és ezt az Lízingbevevö a
Lízingbeadófelé befizetési bizonylattal igazolta

g) a Gépjárműbe beszerelésre kerültek - amennyiben van ilyen - a biztosítótársaság egyedi
elöírásainak megfelelö vagyonvédelmi berendezések és ennek tényét a Lízingbevevő a
Lízingbeadó felé számlákkal igazolta.

h) a Gépjármű átírása megtörtént, az illetékes okmányiroda igazolta, hogy a finanszírozott
gépjármű törzskönyvét a Lízingbeadónak továbbítja.

i) a Lízingbeadó részére átadásra került a forgalmi engedély másolata, amelyben a felek
megállapodásának megfelelöen a Lízingbeadó, mint tulajdonos vagy a Lízingbevevő, mint
üzembentartó került feltüntetésre.

2.4.) A Lízingbeadó a Gépjárműre vonatkozó hatályos adásvételi szerzödés és a Lízingbevevő
fizetési kötelezettségei teljesítésének biztosítékaként előírt biztosítéki szerzödések kézhezvételét
követően felhatalmazza a szállítót a Gépjármű Lízingbevevő részére történő átadására.

2.5.) A Gépjármű birtokbavétele során a Lízingbevevő egyben a Lízingbeadó képviseletében is
eljár, tekintettel arra, hogy a Gépjármű Lízingbevevő által történő átvétele a Gépjárműnek az
adásvételi szerződés teljesítése érdekben történő birtokbavételét is jelenti. A Gépjármű átadását a
Lízingbevevő köteles a Szállítóval együttesen a Lízingszerződésmellékletében meghatározott formájú
átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni. Az átadás-átvételi jegyzökönyv aláírásával a Lízingbevevő a
2.3 a)-i) pontjaiban írt feltételek maradéktalan megvalósulásántúl az alábbiakat igazolják:

a) a Gépjármű okmányai szabályszerűen kerültek kiállításra és átadásra,
b) a Gépjármű megfelel az adásvételi szerződésben foglaltaknak,
c) a Gépjármű hibátlan, az állapotfelmérési lapon rögzítetteknek megfelelő, kipróbált

műszaki állapotban, a megrendelésben és/vagy az adásvételi szerződésben rögzített
tartozékokkal együtt került átadásra, a Lízingbevevő részéről birtokba vételre;

d) a Gépjármű rendelkezik az előírt KRESZ tartozékokkal, forgalmi és egyéb okmányai
szabályszerűen kiállításra és átadásra kerültek és hatósági jelzései megfelelnek az
okmányokban foglaltaknak.

e) a Gépjármű érvényes és további feltételek bekövetkezésétől nem függő gépjármű
felelősség és CASCO biztosítással rendelkezik.

A Lízingbevevö és az általa és a Szállító által érvényesen aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyvet,
továbbá a Gépjármű okmányainak másolatát az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláíratását követően
haladéktalanul belül köteles átadni a Lízingbeadó részére.

2.6.) Lízingbevevő jogosult a Lízingszerzödéstöl a vételár Lízingbeadó részéről történő
maradéktalan kifizetését megelözően a Lízingbeadóhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával
elállni. Ilyen esetben a Lízingbevevő elállási nyilatkozatával egyidejűleg köteles a Lízingbeadónak
megfizetni a Lízingszerződésés az arra tekintettel kötött Adásvételi szerződés megkötésére tekintettel
felmerült költségeit és kárait. A Lízingbeadó jogosult ezen összegeket a részére megfizetett első
lízingdíj terhére elszámolni. A Lízingbeadó abban az esetben jogosult jelen Lízingszerződéstölelállni,
ha az illetékes okmányiroda a Gépjármű tulajdonosváltásának a gépjármű nyilvántartásban történö
átvezetését bármely okból megtagadja. Ilyen esetben a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadónak az
ügylettel kapcsolatosan felmerült költségeit a Lízingbeadórészére megtéríteni.

2.7.) Amennyiben a Lízingbevevö a Lízingszerzödés hatályba lépését megelözöen birtokba vette a
Gépjárművet, vagy a Lízingbeadó teljesítette a Gépjármű vételárára vonatkozóan fennálló fizetési
kötelezettségét, a Lízingbeadó jogosult a Lízingszerzödést a felsorolt hatályba lépési feltételek
megvalósulásának elmaradása esetén is hatályosnaktekinteni.

2.8.) A Gépjármű törzskönyv átvételére és örzésére vagy kiállítása felfüggesztésének
kérelmezésére kizárólag a Lízingbeadó, mint tulajdonos jogosult. Amennyiben a törzskönyv bármely
okból a Lízingbevevőhöz kerülne, köteles azt haladéktalanul a Lízingbeadó részére átadni, ennek
elmulasztása súlyos szerzödésszegésnek rninösül, A törzskönyv a lízingjogviszony időtartama alatt a
Lízingbeadó birtokában marad.

III. A Lízingbeadó felelőssége, jogok átruházása
3.1.) A Lízingbevevötudomásul veszi, hogy tekintettel arra, hogyaGépjárművet maga választott ki,
a Lízingbeadó semmilyen formában nem felel a Gépjármű lízingbeadás céljára történő
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hasznosfthatóságáért. E címen a Lízingbevevő a Lízingbeadóval szemben sem a Ifzingdfj
csökkentésére, sem a lízingdíj megfizetésének beszüntetésére, sem bármilyen kártérítésre nem
támaszthat igényt. Ugyanezen okból nem terheli a Lízingbeadót semmiféle felelősség a Gépjármű
származásáért, műszaki állapotáért, rejtett vagy egyéb hibájáért. A Gépjármű bármilyen
meghibásodásából eredő káresemény nem mentesíti a Lízingbevevőt a Lízingbeadóval szemben
fennálló fizetési kötelezettsége teljesftése alól.

3.2.) A Lízingbeadó a Lízingszerződés aláírásával, a Szállítóvallétrejött Adás vételi szerződésben
számára biztosított kellékszavatossági és jótállási jogait - kezesi felelőssége kifejezett kizárása
mellett, - a Lizingbevevőre engedményezi, ezzel felhatalmazza a Lízingbevevőt ezen jogoknak
közvetlenül a Szállítóval szemben történő érvényesítésére. Az Adásvételi szerződés teljesítésével
kapcsolatban a Lízingbeadó a vételárfizetésen kívül semminemű felelősséget nem vállal. Amennyiben
a Lízingbeadót perbe hívják a Szállító és a Lízingbevevő közötti bármely - hibás teljesítéssel vagy
egyéb, az Adásvételi szerződésből eredő jogok érvényesítésével kapcsolatos - jogvitában, úgy annak
költségeit a Lízingbevevő köteles viselni. A szavatossági jogok gyakorlásának elmulasztásából eredő
minden kár a Lízingbevevőt terheli.

IV. A szerződéssel kapcsolatos díjak, költségek
4.1.) A Lízingbevevő jelen szerződés hatálya alatt a jelen megállapodáshoz csatolt fizetési
ütemtervben meghatározott mértékű lízingdíjat, köteles megfizetni. A jelen szerződés alapján
fizetendő lízingdíjak megállapítása során alkalmazott pénzügyi kondíciókat a felek jelen megállapodás
1.3.) pontjában rögzítik. A lízingdíjak tőke- és kamatrészből tevődnek össze, amely a törlesztési
ütemezésben kerül rögzítésre. A Felek megállapodnak, hogy a lízingdíjak vonatkozásában az
elszámolási időszak a Lízingszerződés fizetési ütemtervében meghatározott lízingdíjak esedékessége
közötti időszak. Az elszámolási időszak utolsó napja a lízingdfj esedékességének napja, ami egyben a
nyújtott szolgáltatás teljesítési időpontja is. A Lízing jogviszony szerinti ügyletindításkor fizetendő első
lízingdíj teljesítési időpontja a Lízingszerződés szerinti átadás-átvétel napja, ami egyben a nyújtott
szolgáltatás teljesítési időpontja is. A Felek megállapodnak, hogya Lízingbevevő az első lízingdíjat a
teljesítési időponttal azonos időpontban fizeti meg.
4.2.) A szerzödö felek megállapítják, hogy mind a jelen szerződés szerint fizetendő lízingdfjak az
1.3.) pontban megjelölt referencia kamat alapján változó kamatozásúak, ennek megfelelően a
Lízingbeadó a szerződésben megállapított lízingdíjat jogosult a szerződésben megjelölt referencia
kamatláb megváltozásával összhangban megváltoztatni. A Lízingbeadó a referencia kamat
változásáról rendszeresen, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségen kifüggesztve, illetőleg a
honlapján tájékoztatja a Lízingbevevőt. A Ifzingdíj megváltozásáról a Lízingbeadó a havonta
megküldésre kerülő díjbekérőn értesíti a Lízingbevevőt. A lízingdíj referencia-kamat változás
következében történő, fentiek szerinti megváltoztatását a Lízingbevevő szerződésmódosítás, illetőleg
minden egyéb értesítés nélkül a számla kézhezvételévelelfogadja.

4.3) A szerződéssel kapcsolatosan a futamidő során felmerülő egyéb díjak, költségek

A jelen szerződés hatálya alatt a Lízingbevevő az alábbiakban meghatározott díjak fizetésére köteles,
amely díjak mértéke a Lízingbeadónak az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében kifüggesztett,
továbbá honlapján közzétett mindenkori Kondíciós listájában kerül meghatározásra.
Lezárás; díj: a Lízingbevevő által a szerződésnek az abban meghatározott futamidő lejáratát
megelőző, bármely okból történő megszűnése esetén fizetendő díj, amely a szerződés
megszűnésekor hátralévő, le nem járt tőketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és
legalacsonyabbösszegét a Kondíciós lista tartalmazza.

Előtörlesztési díj: a Lízingbevevő által kezdeményezett, az esedékes fizetési kötelezettséget
meghaladó összegű befizetés után fizetendő díj, feltéve, hogy az előtörlesztéssel a szerződés nem
szűnik meg. Az előtörlesztési díj az előtörlesztett tőkeösszeg százalékában kerül megállapításra és
legalacsonyabbösszegét a Kondíciós lista tartalmazza.
Fizetési felszólítás díja: a Lízingbevevő fizetési késedelme következtében a Lízingbeadó fizetésre
felszólító levelének kiküldése esetén fizetendő díj, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként
kerül megállapitásra.
Szerződés felmondás; díj: a Lízingbeadó által a Lízingbevevő szerződésszegése következtében
kezdeményezett azonnali hatályú szerződés felmondás esetén fizetendő díj, amelyalkalmankénti,
meghatározottösszegként kerül megállapításra.
Futamidő módosítás díja: a szerződésben meghatározott futamidő Lízingbevevő által kezdeményezett
módositása esetén fizetendő díj, amely a szerződés módosításakor natralévö, le nem járt töketartozás
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százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a Kondíciós lista
tartalmazza.
Fizetési ütemezés módosításának díja: a szerződésben meghatározott fizetési ütemterv Lízingbevevő
által kezdeményezett módosítása esetén fizetendő díj, amely a szerzödés módosításakor hátralévő. le
nem járt tőketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a
Kondíciós lista tartalmazza.
Előtörlesztési. futamidő-. ütemezés módosítási kalkuláció elkészítésének díja: a szerződés
Lízingbevevő által kezdeményezett módosítása érdekében a fennálló fizetési kötelezettségeket
tartalmazó új kimutatás elkészítésének díja, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül
megállapításra.
Üzembentartó személyének megváltoztatása után fizetendő díj: meghatározott feltételek fennállása
esetén a szerződés hatálya alá tartozó gépjármű fogalmi engedélyébe bejegyzett üzembentartó
személyének megváltoztatásához történő hozzájárulás esetén a Lízingbevevő által fizetendő díj,
amelyalkalmankénti, meghatározott összegben kerül megállapításra.
Szerződés harmadik személy részéről történő átvállalásával kapcsolatos hitelbírálat díja: a
Lízingbeadóval szerzödö fél személyének a Lízingbevevő tartozásainak átvállalásával történő
megváltozására irányuló igényesetén az átvállaló hitelképességének megállapításával kapcsolatos
eljárás díja, amelynek megfizetése a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az átvállalással
kapcsolatos hitelbírálat díja a kérelem benyújtásakor hátralévö, le nem járt tőketartozás százalékos
mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabbösszegét a Kondíciós lista tartalmazza.

Egyéb szerződésmódosítás díja: a szerződésnek a Lízingbevevő által kezdeményezett fentiekben
nem nevesített módosítása esetén fizetendő díj, amely a szerzödés módosításakor hátralévő, le nem
járt tőketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a
Kondíciós lista tartalmazza.
Kezes személyének megváltoztatásával kapcsolatos eljárás díja: a szerződésben foglalt
kötelezettségek teljesítésének biztosítékaként kötött készfizető kezességvállalási szerződés
megszüntetése és a Lízingbeadó által hitelképesnek minősített harmadik személlyel új készfizető
kezességvállalási szerzödés megkötése, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül
megállapításra.
Dokumentáció egyeztetés díja: amennyiben a Lízingbevevő a forgalmi engedély módosítását
követően elmulasztja az adatváltozásról a forgalmi engedély másolatának bemutatásával a
Lízingbeadót értesíteni, a Lízingbeadó az adategyeztetés érdekében megkeresi a közhiteles
nyilvántartást és erre tekintettel a Lízingbevevővel szemben a Kondíciós listában megállapított
egyszeri díjat érvényesít.
Elszámolás készítésének, értesítök, bizonylatok kiállításának díja: a Lízingbevevő kérelmére a
finanszírozási szerződés megszüntetése érdekében fizetendő összeg megállapítása érdekében
készített kimutatás, továbbá elszámolással kapcsolatos értesítések, számviteli bizonylatok
kiállításának díja, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül megállapításra.

Hozzájárulások kiadásának (taxi engedély, átalakítási engedélv. használatba adási engedély, forgalmi
engedély csere, rendszám csere) díja: hatósági engedélyek benyújtásához szükséges finanszírozói
hozzájárulás kiállításának díja, amelyalkalmankénti meghatározott összegként kerül megállapításra.

Adategyeztetési díj: a Lízingbevevő kérelmére a szerződés másolata, és az Üzletszabályzat, valamint
a szerződéssel kapcsolatos egyéb dokumentumok másolatának, továbbá igazolások és korábban
nem nevesített egyéb nyilatkozatok kiadásának, valamint a rendkívüli adategyeztetés díja, amely
alkalmankénti meghatározottösszegként kerül megállapításra.

Deviza alapú szerződés forint alapúvá alakításának díja: a Lízingbevevő kérelmére bármely, forinttól
eltérő idegen devizanem alapú szerződésnek a futamidő alatt kizárólag egy alkalommal történő, forint
alapú szerződéssé történő átalakítása után fizetendő díj.

KHR Ügyféltudakozvány lekérdezés díja: a Lízingbevevő kérelmére a Központi Hitelinformációs
Rendszerböl törtértö adatlekérdezés díja, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül
megállapításra.
Intervenciós díj: a Lízingbeadó által a Lízingbevevő nem szerződésszerü magatartása következében
tett intézkedések (fizetési felszólítás) következtében felmerülő költségek fedezetéül felszámításra
kerülő, a kondíciós listában megállapított díj, amely a megtett intézkedés sikerétől függetlenül
fizetendő és a szerződés hatálya alatt intézkedésenként ismételten is kiszabható.

-no" ce: .
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A Lízingbeadó a Kondíciós listát a piaci feltételeknek megfelelően, árazási elveiben foglaltakkal
összhangban, időszakonként módosítja. A módosított Kondíciós lista az abban megjelölt időponttól
hatályos.
4.4.) Az Lízingbevevőt, mint a Gépjármű használóját és üzembentartóját terheli a Gépjármű
birtoklásával és használatával kapcsolatos valamennyi költség, ideértve a kötelező biztosítás díját, a
Gépjárműre tekintettel kiszabott bírságok, díjak, közterhek (teljesítményadó), valamint a Gépjármű
bárminemű átalakításával kapcsolatosan kirótt bírság, vámpótlék, stb. megfizetését is. Ha a
Uzingszerzödés hatálya alatt a Gépjármű birtoklásával vagy használatával kapcsolatban valamely
felmerült költséget, bírságot vagy kárigényt a Uzingbevevő helyett a Uzingbeadó egyenlítene ki,
annak összegét a Lízingbevevő az erre vonatkozó értesítést követően haladéktalanul köteles
megfizetni a Lízingbeadó részére.
4.5.) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésből eredö fizetési kötelezettségeit
mindaddig a szerzödés szerinti ütemezésben köteles teljesíteni - ideértve azt az idöszakot is, ameddig
a Gépjárművet bármely okból nem tudta használni - amíg a szerződés a XI. fejezetben szabályozottak
szerint meg nem szűnik.
4.6.) Amennyiben a Lízingbeadónak a szerződés azonnali hatályú felmondása vagy a Lízingbevevö
érdekkörében bekövetkezett okból történt megszűnése következtében, akár a lejárt tartozások
beszedésével, akár a Gépjármű Lízingbeadó részére történö visszaszármaztatásával vagy a
szerződéssel kapcsolatos biztosítékának érvényesítésével, akár egyéb nem várt okból további
költségei merülnek fel, azokat a Lízingbevevő köteles haladéktalanul megtéríteni.
4.7) A Lízingbevevö tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése
esetén Lízingbeadó a késedelem időtartamára a késedelmesen teljesített összeg után a mindenkor
érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét, devizában megállapított fizetési kötelezettség késedelmes
teljesítése esetén a késedelmes összeg további 2%-kal növelt mértékét számítja fel késedelmi kamat
címén.
4.8.) A Lízingbevevő minden általa fizetendő összeget a fizetési ütemtervben foglalt esedékességi
idöpontokban, ennek hiányában a Lízingbeadó felhívására az alábbiak szerint köteles megfizetni:

a) a Uzingbeadó által küldött értesítőn feltüntetett bankszámlára történő átutalással
illetöleg csoportos beszedési megbízás alkalmazásával vagy

b) postai készpénz befizetési utalványon a szerződés azonosító számának
megadásával, vagy
c) bármely K&H Bankfiókban az ügyfélfogadási idő alatt pénztári befizetéssel.

4.9.) A jelen szerződés alapján nyújtott szolgáltatás a 2013. évi CCXXXVII törvény rendelkezései
szerinti pénzügyi szolgáltatás, ennek következtében - a jelen szerződés aláírásának időpontjában
irányadó jogszabályok megváltozásáig - a felszámított szerződéskötési díj, ügyleti és késedelmi
kamat, valamint átvállalási, módosítási és lezárási díj tárgyi ÁFA mentes.
4.10.) A Lízingbeadó a Uzingbevevö által részére megfizetett összegeket - a Uzingbevevő részére
küldött ezzel ellentétes tájékoztatás hiányában, - az alábbi sorrendben tudja be követeléseibe:

00) a Lízingbevevö helyett harmadik személyek felé megfizetett összegek
pp) költségek, díjak
qq) késedelmi kamatok,
rr) lízingdíj kamat tartalma,
ss) lízingdíj tőke tartalma.

V. Az alkalmazott kamatok, költségek és díjak egyoldalú módosítása

5.1.) A Uzingbeadó a Lízingszerződésben megállapított kamat, illetve költség és díjtétel mértékét
jogosult megváltoztatni, amennyiben az adott szolgáltatást befolyásoló feltételek módosulnak. A
Uzingbeadó az alább felsorolt, a kamat-, díj és költségelemekre kihatással bíró huzamosabb ideig
fennálló okok változásának együttes, tényleges hatásainak vizsgálata és alapos elemzése alapján
dönt a finanszírozási szerzödés kamat-, díj- vagy költségelemének egyoldalú a kiváltó okok hatásával
arányos mértékben történő módosításáról. Abban az esetben, ha valamely feltétel változása a kamat-,
díj- vagy költségelem csökkentését teszi indokolttá, a Lízingbeadó a Uzingbevevővel kötött
szerzödésében az ilyen irányú módosítást is érvényesíti.

Jogi. szabálvozói környezet megváltozása
y) a hitelező - hitel-, és pénzügyi Iízingszerzödés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül

érintö - tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó
jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a hitelezőre kötelező egyéb szabályozók
megváltozása;
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z) a hitelező - hitel-, és pénzügyi lízingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan érintő -
tevékenységéhez kapcsolható közteher- (pl. adó-) változása, a kötelező tartalékolási szabályok
változása;

aa) kötelező betétbiztosítás összegének, vagy díjának változása.

A pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása
a hitelező forrásköltségeinek változása I pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, így
különösen, de nem kizárólagosan:

Magyarország hitelbesorolásának változása
az országkockázati felár változása (credit default swap)
jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása
bankközi pénzpiaci kamatlábak Ihitelkamatok változása
a Magyar Altarn vagy a hitelező által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék
egymáshoz képest történő elmozdulása,
refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve
kibocsátója elismert külső hitelminősítő szervezet általi kockázati besorolásának változása
vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása,
hitelező lekötött ügyfélbetéteinek kamatának változása

A Lízingbevevő kockázati meqítélésének meqváltozása
a) a Uzingbevevő, illetve a hitelügylet más kockázati kategóriába történő átsorolása a hitelező

vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy belső
adósminősítési szabályzata alapján - különös tekintettel a Uzingbevevö pénzügyi helyzetében
és fizetőképességi stabilitásában bekövetkező változásokra -, ha azt az új kockázati
kategóriába történő átsorolás az értékvesztés ,és ezáltal az alkalmazott kockázati felár
mértékének változtatását teszi indokolttá.

b) A hitelező vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy
hitelező adósminősítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek,
illetve ügyfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati
kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását
teszi indokolttá.

c) A nyújtott kölcsön vagy hitel fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében bekövetkező
legalább 10%-osváltozás.

A Uzingbeadó a kockázati megítélés megváltozása alapján nem érvényesít kamatemelést azon
ügyfeleknél, akik szerződési kötelezettségeiket folyamatosan teljesítették, a hitel futamideje alatt nem
estek fizetési késedelembe.
5.2.) A Uzingbeadó a Uzingszerződéshez kapcsolódó egyéb költséget és díjat évente maximálisan
a Központi Statisztikai Hivatal által közzetett éves átlagos infláció mértékében emel.

5.3.) A Uzingbeadó a fentiekben felsorolt okokon túl vis maior események - hirtelen bekövetkező
nagyfokú pénz- és tőkepiaci zavarok - bekövetkezés esetén átmenetileg, kizárólag a zavar
elhárultáig, a PSZÁF egyidejű tájékoztatása mellett jogosult egyoldalúan kamatot, díjat vagy költséget
módosítani.
5.4.) A Uzingbeadó a lízingszerződésben a fentiekben szabályozottak szerinti egyoldalú kamat,
költség és díjmódosításon túl egyéb feltételt, ideértve az egyoldalú módosításra okot adó körülmények
felsorolását is, egyoldalúan nem módosítja a Uzingbevevő számára kedvezőtlenül. A Uzingbeadó
egyoldalúan új díjat vagy költséget nem vezet be, és nem változtatja meg a Uzingbevevőre
hátrányosan a kamat, díj vagy költségelemek számítási módját. A Uzingbeadó a Uzingbevevővel
kötött szerződésnek a Uzingbevevő számára nem kedvezőtlen egyoldalú módosításának jogát
fenntartja.
VI. Előtörlesztés
6.1.) Amennyiben a Uzingbeadó a törlesztési ütemtervben előírt havi esedékes lízingdíj összegénél
magasabb összegű fizetést teljesít, az esedékes fizetési kötelezettség teljesítését követően
fennmaradó összeggel a Uzingbeadó a még esedékessé nem vált tőketartozást csökkenti oly módon,
hogyalízingdíjak száma és esedékességük idöpontja nem változik, a fizetendő lízingdíj összege és
annak tőke-kamat megbontás aránya ismételten megállapításra kerül. A Uzingbeadó a módosított
törlesztési ütemezést megküldi a Uzingbevevő részére. Előtörlesztés esetén a Lízingbevevő a
kondíciós lista szerinti Előtörlesztési díj megfizetésére köteles.

·.C: "
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VII. A Gépjármű üzemeltetése
7.1.) A lízingjogviszony időtartama alatt a Lízingbevevő viseli a Gépjármű birtoklásával és
üzemeltetésével összefüggő valamennyi költséget és a kárveszélyt, ideértve azokat a károkat is,
amelyek megtérítésére senki sem kötelezhető. A költségek körében viselni köteles a szerződés
hatálya alatt esetlegesen kiszabásra kerülő szabálysértési és egyéb bírságot, és parkolási díjakat
valamint a kockázatot. A Lízingbevevő köteles a Gépjárművet az előírásoknak megfelelően
üzemeltetni, javíttatni, karbantartani, és elvárható gondossággal használni, birtokolni. A Lízingbevevő
köteles biztosítani az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, így kötelessége az
üzemeltetéshez előírt engedélyek beszerzése. A Lízingbevevő a Lízingbeadó felé kártérítési
felelősséggel tartozik a Gépjármű normál használatot meghaladó értékcsökkenésért, teljes vagy
részleges meghibásodásáért, megrongálódásáért, birtokán kívül kerüléséért.
7.2.) A Lízingbevevő a Gépjármű okmányaiban, hatósági jelzéseiben (forgalmi engedély,
érvényesítő címke, környezetvédelmi kártya, törzskönyv, rendszám) bekövetkezett bármilyen változást
vagy rongálódást köteles az illetékes hatóságnak és a Lízingbeadónak az arról való tudomásszerzést
követő 5 napon belül bejelenteni, illetőleg üzembentartói minőségénél fogva a szükséges
adatmódosítással kapcsolatban eljárni.
7.3.) A Lízingbeadó jelen szerződésben foglalt felhatalmazása alapján a Lízingbevevő jogosult és
egyben köteles a Gépjármű kezelési útmutatójában, szervizkönyvében vagy szervizfüzetében előírt
időpontokban a garanciális vizsgálatokat, műszaki állapot ellenőrzést és javításokat, illetve az
időszakos műszaki vizsgálatot elvégeztetni. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Gépjármű javítása
új gépjármű esetén kizárólag a Szállító hivatalos márkaszervizei, ennek hiányában a Lízingbeadó által
jóváhagyott szerviz által végeztethető el.
7.4.) A Lízingbevevö köteles a Gépjárművet rendeltetésszerűen használni. Kizárólag a Lízingbeadó
előzetes engedélyével lehet a Gépjárművet verseny, oktatás, taxi, illetőleg bármely más olyan célra
felhasználni, amely a normál használattal együtt járó kopást és elhasználódást meghaladó
elhasználódáshoz vezethet. A Lízingbevevő vétkességtől függetlenül köteles a Gépjármű
meghibásodását vagy rongálódását, saját költségén a károsodást megelőző állapot szerint
helyreállíttatni. A Lízingbevevő az ennek elmulasztásából eredő károkért a Lízingbeadónak kártérítési
felelősséggel tartozik. Ugyancsak kártérítési felelősséggel tartozik a Lízingbevevő azért a kárért, ami a
Lízingbeadót amiatt éri, hogya Gépjármű piaci értéke elmarad a Gépjárművel azonos típusú (típus és
modell azonosítójú) és életkorú gépjárművek átlagos piaci értékétől, függetlenül attól, hogy a
Gépjármű megfelel-e a forgalmi- és üzembiztonsági előírásoknak, üzemkész és hibamentes
állapotban van-e. Vitás esetben a Lízingbevevő független minőségvizsgáló szerv (a Lízingbeadó által
elfogadott igazságügyi Gépjárműszakértő) szakértői véleményét kérheti. A szakértői véleményezés
költségeit a Lízingbevevő köteles viselni.
7.5.) A Lízingbevevő a Gépjárművön az átadás-átvételkori állapothoz képest utólagos beépítést,
változtatást, átalakítást, feliratok elhelyezését csak a Lízingbeadó előzetes írásos engedélye alapján,
kizárólagosan saját költségére végez(tet)het. A Lízingbeadó írásos felhatalmazása nélkül a "hatósági
átalakítási engedély" nem jogosítja fel Lízingbevevőt az átalakítás elvégzésére vagy elvégeztetésére.
A Gépjármű bármely átalakítása, megváltoztatása, csak a Gépjármű generálimportőrének hivatalos
márkaszervizei, ennek hiányában a Lízingbeadó által jóváhagyott szerviz által végeztethető.

7.6.) A Lízingbevevőtudomásul veszi, hogyaLízingbeadó a beépítéseken és átalakításokon írásos
beleegyezése hiányában is tulajdont szerez. Engedély nélküli beépítés, átalakitás esetében és
különösen a Lízingszerződés megszűnésekor a Lízingbeadó jogosult a Gépjármű átalakítás előtti
állapotának visszaállítását megkövetelni, vagy a Lízingbevevő költségére a visszaállítást elvégeztetni.

7.7.) A Gépjármű használatának vagy birtoklásának szüneteltetésével, illetőleg a Gépjármű
megsemmisülésével összefüggésben keletkezett bármely kár a Lízingbevevőt terheli, és nem érinti a
Lízingbevevő lízingdíj fizetési kötelezettségét. A Gépjármű meghibásodása vagy megsemmisülése
esetén a Lízingbeadó nem köteles cseregépjárművet biztosítani, illetőleg a Gépjármű helyébe lépő
értéket annak helyreállítására vagy pótlására fordítani.
7.8.) A Lízingbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a Gépjármű kizárólag a CASCO
biztosításban megjelölt országokba vihető ki.

VIII. Biztosítás és biztosítási események
8.1.) A Lízingbevevő köteles a birtokbaadással egyidejűleg a Gépjárműre gépjármű
felelősségbiztosítást kötni és a Lízingszerződés megszűnéséig gondoskodni annak fenntartásáról.
Lízingbevevő köteles meggyőződni arról, hogyabirtokbaadás időpontjában aláírt biztosítási ajánlat
alapján a biztosítás létrejött-e. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogya biztosítási szerződés
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hiányából eredő károkat - ideértve a Uzingbeadónál ezzel kapcsolatosan felmerülő károkat is -
viselni köteles, függetlenül attól, hogya biztosítási szerződés létrejöttének elmaradása kinek róható
fel.
8.2.) Káresemény bekövetkezését a Uzingbevevő köteles a Uzingbeadónak - lopáskár esetén
egyidejűleg a területileg illetékes rendőrkapitányságnak - 2 munkanapon belül bejelenteni és a
Biztosítónál a kárrendezés érdekében jelen szerződésben, valamint a Biztosítótársaság ügyfél és
termék tájékoztatójában foglaltak szerint eljárni. Totálkár és lopáskár káresemény bekövetkezése
esetén a Uzingszerződés megszűnik, és a felek a káresemény bekövetkezése napjára egymással
elszámolnak. A Uzingbeadó a casco biztosítás alapján a Biztosító által részére fizetett összeggel a
Uzingbevevővel szemben fennálló követelését csökkenti, annak a követelés megszűnését követően
fennmaradó részét a Uzingbevevő részére kifizeti. Abban az esetben, ha a Biztosító által fizetett
összeg nem éri el a Uzingbevevő Uzingbeadóval szemben fennálló teljes tartozását, úgy a
különbözetet a Uzingbevevő köteles a Uzingbeadó részére a Uzingszerződés rendelkezései szerint
megfizetni.
8.3.) A Uzingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogyaLízingszerződés hatálya alatt a
Gépjárművet kizárólag a Szállító hivatalos márkaszervizeiben javíttatja. A Uzingbevevő tudomásul
veszi, hogy jelen kötelezettsége teljesítésének elmulasztása esetén a Uzingbeadó jogosult a
Uzingszerződést azonnali hatállyal felmondani.
8.4.) A Lízingbevevő köteles a sérült Gépjárművet a káresemény bekövetkezésekor a Uzingbeadó
által elfogadott vagy kijelölt márkaszervizbe szállíttatni, vagy helyszíni felmérést kérni és a
Uzingbeadó utasításai szerint eljárni, tudomásul veszi azonban, hogyakáreseményt szenvedett
Gépjármű helyreállítása a kárszemle jegyzőkönyv alapján a biztosító által fizetendő összeg
ismeretében rendelhető meg.
8.5.) A Lízingbeadó a Uzingszerződés megszűnését nem eredményező biztosítási esemény
kapcsán a biztosító által fizetendő összeg felvételére egyedi engedélyével felhatalmazhatja a
helyreállítást végző szervizt. A Lízingbevevő erre irányuló kérelmet a kárfelvételi jegyzőkönyv,
valamint a javitási számla (helyreállitása előtti időpontban javítási előkalkuláció) másolatának
csatolásával nyújthat be a Lízingbeadóhoz.
8.6.) Amennyiben a biztosítótársaság a Uzingbeadónak teljesíti a kifizetést, azt a Lízingbeadó a
Gépjármű helyreállításának igazolását követő 5 munkanapon belül a helyreállítást végző szerviznek,
amennyiben a helyreállítást a Lízingbevevő a szerviznek megelőlegezte és ezt a Lízingbeadó felé
hitelt érdemlően igazolja, a Lízingbevevőnek kifizeti. A Gépjármű megsemmisülése esetén a
Lízingbeadó nem köteles a biztosítási összeget a Gépjármű helyreállításáravagy pótlására fordítani.

8.7.) Biztosítási eseményesetén az önrészt a Lízingbevevő köteles megfizetni, illetve a
Lízingszerződés megszűnéséhez vezető biztosítási esemény kapcsán a Lízingbevevő köteles az
avultatás összegének megfizetésére is. A Lízingszerződés megszűnéséhez vezető biztosítási
esemény bekövetkezésekor a biztosító által fizetett összegek, valamint gazdasági totálkár esetében a
Gépjármű értékesítéséböl befolyó összeg (roncsérték) minden esetben a Uzingbeadót illetik meg,
mely összegek a Lízingbevevö tartozásait csökkentik.
8.8.) Abban az esetben, ha a káresemény során bekövetkezett kár összege a Gépjármű értékéhez
viszonyítva különösen magas, akkor a Lízingbeadó a saját megítélése alapján, kockázatai
csökkentése érdekében jogosult a biztosító által kifizetett összeget a Lízingbevevő töketartozásainak
arányos - esetlegesen a Lízingszerzödés megszűnését is eredményezö - csökkentésére fordítani.

IX. Biztosítékok
9.1.) A Lízingbeadó az üzleti kapcsolat fennállása alatt bármikor jogosult a Uzingbevevötől
megfelelö biztosítékot, vagy a korábban már nyújtott biztosíték kiegészítését kérni annak érdekében,
hogya biztosíték mértéke minden esetben biztosítsa a Lízingbeadó Lízingbevevővel szemben
fennálló követelésének megtérülését. Az alkalmazandó biztosítékot a Lízingbeadó az ügyfélminősítés
során tett megállapítások alapján határozza meg. A Lízingbevevövel kötött egyedi szerződés
biztosítékaként a Lízingbeadó a Polgári törvénykönyvben felsorolt szerzödést biztosító
mellékkötelezettségek bármelyikét, továbbá azonnali beszedési jogot, valamint a nem magánszemély
Lízingbevevö tulajdonosának kötelezettségvállalását is előírhatja a jogviszony fenntartásának
feltételeként. Amennyiben a Lízingbevevő a szerződés hatálya alatt a Lízingbeadó által kért biztosíték
nyújtásától elzárkózik, úgy a Lízingbeadó jogosult a további szolgáltatások felfüggesztésére, továbbá
megnövekedett kockázatai csökkentése érdekében a szerződés felmondására. A biztosítékok
nyújtásával - ideértve a szerződés megkötését is - fenntartásával és megszünésével kapcsolatos
valamennyi költség a Lízingbevevötterheli.

(



Szerződésszám: 2014000104-GG

9.2.) A Lízingbevevő köteles gondoskodni a Lízingbeadó javára alapított biztosíték fedezeti
értékének megőrzéséről. A Uzingbeadó jogosult ellenőrizni a biztosítékok meglétét, illetve azok
megfelelő kezelését. Ha a Uzingbevevő által biztosítékul lekötött vagyontárgy értéke a
szerződéskőtéskori állapothoz képest csökken, így már nem nyújt kellö fedezetet, abban az esetben a
Lízingbevevö köteles a biztosítékot megfelelö módon kiegészíteni. A biztosíték értékében,
értékesíthetöségében vagy más lényeges kőrülményében bekövetkezett változásokról a Lízingbevevö
köteles haladéktalanul tájékoztatni a Lízingbeadót.
9.3.) A Lízingbeadó követelése érvényesítése során jogait oly módon gyakorolja, hogy az a
követeléseinek kielégítését a legeredményesebben szolgálja. A Lízingbeadó követelésének
rendezése során a Lízingbevevö bármely biztosítékul szolgáló vagyontárgyából sortartási kifogás
figyelembe vétele nélkül kereshet kielégítést. A biztosítékok érvényesítése eredményeképpen befolyt
összegeket a Lízingbeadó elsősorban követelése kielégítésére használja fel, az azt meghaladó
mértékben pedig átutalja a Lízingbevevö által megjelölt bankszámlára. A Lízingbeadó követelései
teljes megtérülését követöen a Lízingbevevö kérésére és költségére gondoskodik a biztosítékok
felszabadításáról.
9.4.) A Lízingbeadóval fennálló üzleti kapcsolat során a Lízingbevevő köteles biztosítani, hogya
Lízingbeadónak a Lízingbevevővel kötött szerződésböl eredő jogai és követelései legalább azonosan
(pari passu) rangsorolódjanak a Lízingbevevővel szemben a szerződéskötés időpontjában fennálló és
az azt követöen keletkező összes egyéb hitelezöi igénnyel. A Lízingbevevő kötelezi magát továbbá
arra, hogy nem hoz olyan döntést és nem vállal olyan kötelezettséget, mellyel a Lízingbeadót más
hitelezőjével szemben kedvezőtlenebb helyzetbe hozná.
X. A Lízingbevevő Gépjárművel kapcsolatos egyéb kötelezettségei
10.1.) A Lízingbevevő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a
Lízingbeadó tulajdonát sérelem ne érje. A Lízingbevevő a Gépjárművet meg nem terhelheti, el nem
zálogosíthatja, a Lízingbeadó kifejezett erre irányuló írásbeli hozzájárulása nélkül tovább bérbe nem
adhatja, a Gépjármű birtoklását vagy használatát harmadik személynek (magánszemély Lízingbevevő
esetén kivételt képez ez alól a vele közös háztartásban élő vezetői engedéllyel rendelkezö nagykorú
közeli hozzátartozó) át nem engedheti. Amennyiben a Lízingbeadó erre engedélyt ad, a Lízingbevevő
a harmadik személy magatartásáért sajátjaként felelös.
10.2.) A Lízingbevevö a Gépjármű eltűnése (ideértve a lopás esetét is), zár alá vétele, lefoglalása,
végrehajtási eljárásba vonása, valamint a nem magánszemély Lízingbevevö ellen induló
végelszámolási, felszámolási, csődeljárás veszélye esetén vagy bekövetkeztekor köteles a
Lízingbeadót haladéktalanul írásban értesíteni. Ugyancsak köteles a Lízingbevevö a Lízingbeadót
értesíteni, amennyiben a Gépjárművel kapcsolatosan a szállítóval szemben a 3.2 pontban foglaltak
alapján szavatossági igényt kíván érvényesíteni. A jelen pontban foglalt értesítések elmulasztása
súlyos szerződésszegésnek rninösül.
10.3.) A Lízingbeadó jogosult a szerzödés rendelkezéseinek - különösen azon kötelezettségeknek,
amelyek elmulasztása azonnali hatályú felmondáshoz vezethet - betartását ellenőrizni, amely jog
gyakorlását a Lízingbevevő biztosítani köteles. Ugyancsak köteles a Lízingbevevő a Lízingbeadó
felhívására bármely, a szerződésben foglalt jogok gyakorlásához, illetőleg kötelezettségek
végrehajtásához szükséges nyilatkozatot haladéktalanul megtenni és a vonatkozó okiratot a
Lízingbeadó rendelkezésére bocsátani.
10.4.) Amennyiben valamely felügyeleti szerv, illetve hatóság ellenőrzést gyakorol, vagy más olyan
hatósági eljárást végez a Lízingbevevővel szemben, amely a Gépjárműre hatással lehet, a
Lízingbevevő köteles az eljárás megindításáról, megszűnéséről, valamint annak végeredményéröl,
illetve a Lízingbeadó erre vonatkozó igénye esetén a Lízingbeadó által az üggyel kapcsolatban feltett,
a szerződés teljesítésével összefüggő kérdésekről a Lízingbeadót haladéktalanul tájékoztatni.

XI. A szerződés megszűnése
11.1.) A jelen szerződés (i) a Lízingbevevő fizetési kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésével,
(ii) a Lízingbeadó azonnali hatályú felmondásával vagy (iii) a Lízingbevevő jogutód nélküli
megszűnésével szünik meg. A Gépjármű megsemmisülésével csak a jelen szerződésben
szabályozottak szerinti lízingjogviszony szűnik meg, az abból eredően fennmaradó, a Lízingbevevő
által a 11.4.) pontban foglaltak szerint fizetendő összeg a jelen szerződés szerint fizetendő lízingdíjak
módosításával, a törlesztésre irányadó szabályok szerint kerül megfizetésre.

11.2.) A jelen szerződés a Lízingbevevő részéről egyoldalúan nem mondható fel, a szerződésnek a
Lízingbevevő által kezdeményezett megszüntetésére kizárólag a VI. fejezetben szabályozott
előtörlesztés esetén kerülhet sor.
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11.3.) A Lízingbevevő lízingdfj fizetési kötelezettségei maradéktalan teljesítése esetén a Lízingbeadó
írásbeli nyilatkozatot állít ki arról, hogya Lfzingbevevő megszerezte a Gépjármű korlátozásmentes
tulajdonjogát.
11.4.) A Gépjármű megsemmisülésének rninösül annak eltulajdonítása, illetőleg az akáresemény,
amelynek következtében a biztosítótársaság megállapítása szerint helyrehozhatatlan műszaki vagy
gazdasági totálkárt szenved. Ha a Gépjárművet eltulajdonítják, abban az esetben a rendőrségi
nyomozást felfüggesztő határozatának, ha a Gépjármű totálkárt szenved, akkor a biztosító totátkarra
vonatkozó nyilatkozatának Lízingbeadó általi kézhezvételekor állapítható meg a Gépjármű
megsemmisülésének, és egyben a Lízingjogviszony megszűnésének időpontja. Ennek megfelelően a
Lízingbevevő akáresemény bekövetkeztétől függetlenül továbbra is változatlan tartalommal köteles
teljesíteni a szerződésből eredő fizetési kötelezettségét az alábbi bekezdésben szabályozottak
figyelembevételével. A Gépjármű megsemmisülése esetén a lízing jogviszonyakáresemény
bekövetkezésének időpontjában, azaz visszamenőleges hatállyal szűnik meg.

Jelen szerződés aláírásával a felek megállapodnak abban, hogya lízingjogviszonynak a Gépjármű
megsemmisülése következtében történő megszűnésével egyidejűleg minden kifejezetten erre irányuló
külön jognyilatkozatuk nélkül a megszűnt lízingjogviszonyból eredő tartozások megfizetésére
részletfizetési megállapodást kötnek, amelyet az elszámolás megküldését követően foglalnak írásba.
A részletfizetési megállapodás alapján fizetendő havi részletek összege megegyezik a megszűnt
lízingjogviszony fizetési ütemtervében rögzített összegekkel. A Lízingbevevőnek a lízingjogviszony
futamidő lejárta előtti megszűnéséből eredően keletkezett egy összegű fizetési kötelezettségét a
Lfzingbeadó a részletfizetési megállapodás létrejöttét követően, utólag, a rendőrségi nyomozást
felfüggesztő határozatának, illetőleg a biztosító totálkárra vonatkozó nyilatkozatának kézhezvételétől
számított 15 napon belül a 12. pont szerinti elszámolás megküldésével közli. Az elszámolás
ismeretében bármelyik fél igényelheti a jelen pont szerinti részletfizetési megállapodás közös
megegyezéssel történő módosítását. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha nem
teljesíti a jelen pont szerint létrejött részletfizetési megállapodás szerinti fizetési kötelezettségét, a
Lízingbeadó jogosult a részletfizetési megállapodást azonnali hatállyal felmondani. Az azonnali
hatályú felmondással a Lízingbevevőnek a megszűnt lízingjogviszonyból eredő, 11.7.) pontban
foglaltak szerint megállapított fizetési kötelezettsége egy összegben, azonnali hatállyal esedékessé
válik.
11.5.) A lízingjogviszony 11.1.) pontban foglaltak szerinti megszűnése estén a Lízingbevevő a
Gépjármű birtokában lévő okmányait és tartozékait az elszámolás kézhezvételét követő 2
munkanapon belül köteles átadni a Lízingbeadó képviselője részére. Amennyiben a Lízingbevevő
nem gondoskodott a gazdaságosan nem helyreállítható Gépjárműnek a Lízingbeadó által megjelölt
telephelyre történő elszállíttatásáról, azt a Lízingbeadó a Lízingbevevő költségére elvégezteti.

11.6.) A Lízingbeadó a jelen szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani, ha:
uuu) a Lízingbevevő jelen szerzödés 2.8.),4.1.),4.5.),4.6.),7.1.)-7.4.),7.8.), 8.1.)-8.4.), 8.7.),

9.1.)-9.2), 10.2), 10.3.) és 10.4.) pontjaiban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget,
mely súlyos szerzödésszegésnek minősül,

vvv) a Lízingbevevő jelen szerzödés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettsége
teljesítésének késedelme a 15 napot meghaladja,

www)a Lízingbevevő vagy a dologi adós megszegi a jelen szerződésből eredő fizetési
kötelezettségekteljesítésének biztosítására szolgáló biztosítéki szerződést,

xxx) A Lízingbevevő a Lízingbeadó által előírt adatszolgáltatási, tájékoztatási
kötelezettségének a Lízingbeadó erre irányuló felhívásában foglaltak ellenére sem tesz
eleget,

yyy) a Gépjármű káresemény folytán jelentős értékvesztést szenved, vagy az időközben
bekövetkező árfolyamváltozások hatására a Gépjármű fedezeti értéke jelentős mértékben
lecsökken és a Lízingbevevő nem gondoskodik a Uzingbeadó részéről elfogadható
mértékű biztosíték nyújtásáról

zzz) a nem magánszemély Lízingbevevő ellen felszámolási eljárást kezdeményezett harmadik
személy, illetve ha az ilyen Uzingbevevő csöd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárást
kezdeményezettönmaga ellen,

aaaa) a Lízingbevevőellen végrehajtási eljárás indult
bbbb) a Uzingbevevőnek Lízingbeadóval szemben fennálló bármely egyéb jogviszonyát

szerződésszegésmiatt a Lízingbeadójogosult felmondani,
cece)az Üzletszabályzat általános részében meghatározott egyéb esetekben.

11.7.) A szerződés azonnali hatállyal történő felmondása esetén a Lízingbevevő köteles a
Lízingbeadó felhívására a Lízingbeadó jelen szerződésre tekintettel felmerült valamennyi követelését

ce:
:-/~
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(ideértve az elmaradt Hzingdljak, továbbá a késedelmi kamat összegét, a szerződésre tekintettel
fizetendő díjakat, valamint aLizingbeadó érdekkörében a szerzödés idő előtti felmondására tekintettel
felmerült költségeket) a felhívásban megjelölt határidőre megfizetni.
11.8.) A lízing szerződés azonnali hatállyal történő felmondás miatt történő megszűnése esetén a
Lizingbevevő Gépjárműre vonatkozó használati és birtoklási joga is megszűnik, és köteles azt
tartozékaival és okmányaival együtt a felmondás kézhezvételét követő 2 munkanapon belül a
Lizingbeadó részére átadni. Amennyiben Lizingbevevö birtokba adási kötelezettségének nem tesz
eleget, a Lizingbeadó jogosult a Gépjárművet a Lizingbevevö költségére

y) birtokba venni és elszállíttatni,
z) jogosulatlan használatát megakadályozni,
aa) hatósági engedélyeinek visszavonásáról intézkedni.

11.9.) A Gépjárművet a Lizingbevevö a jelen szerződés 7.4.) pontjában rögzítettek szerinti normál
elhasználódásnak megfelelő állapotban köteles átadni a Lizingbeadó részére. Amennyiben a normál
állapot nem biztosított, a Uzingbeadó ebből származó kárát jogosult Lizingbevevővel szemben
érvényesíteni.
11.10.) Abban az esetben, ha jelen szerződés a Lizingbevevő halála miatt szűnik meg, aLizingbeadó
a jogerős hagyatéki végzésben megjelölt örökösökkel számol el.

XII. Elszámolás
12.1.) A Lizingbeadó a Lizingbevevö számára minden naptári évről a tárgyévet követő január 31-ig
tételes elszámolást küld.
12.2.) A jelen szerződés azonnali hatályú felmondása vagy futamidő lejárata előtti megszüntetése
esetén a Lizingbeadó a szerződés megszűnésének időpontjára tételes elszámolást készít. Az
elszámolás tartalmazza a Lizingbeadónak a Lizingbevevővel szemben jelen megállapodás alapján
ezen időpontban fennálló követeléseit jogcím szerint, illetőleg a teljes követelés összegét csökkentö
tényezőket.
A Lízingbeadó a Lizingbevevővel szemben fennálló követeléseivel szembe állítja a
visszaszármaztatott Gépjármű értékesítéséből ténylegesen befolyt, illetöleg a biztosító által a
Lízingbeadó részére a Gépjárműre tekintettel folyósított összeget. A Lizingbevevő tudomásul veszi,
hogy az elszámolásban közölt követelésösszeget a Uzingbeadó a Gépjármű értékesítését követően,
az abból befolyó, a számláján jóváírt vételár összegének ismeretében azonban a birtokbavétel
időpontjára visszamenőleges hatállyal csökkenti. A Lizingbeadó a Gépjármű értékesítésére határidőt
nem vállal, az elszámolás kézhezvétele és a vételárösszegnek aLizingbeadó számláján történő
jóváírásáig eltelt időszakban a Lizingbevevő viseli a finanszírozási és egyéb kockázatokat, azaz a
jelen szerzödés szerinti kamatfizetési kötelezettsége a részéről meg nem fizetett összeg után
folyamatosan fennáll. Abban az esetben, ha a Lizingszerződés a lízingdíjakat devizában állapítja
meg, a Gépjármű forintban megállapított áron történő értékesítése esetén a Lizingbeadó a
Lizingbevevövel szemben devizában megállapított követelését a Gépjármű értékesítési árának az
MNB által az adott devizára az elszámolás napjára jegyzett közép árfolyamon számított ellenértékével
csökkenti.
12.3.) Az elszámolás alapján fennálló követelést a fizetési kötelezettséggel érintett fél az elszámolás
kézhezvételét követö 5 munkanapon belül köteles a jogosult felé kiegyenlíteni.

XIII. Vegyes rendelkezések
13.1.) A Lízingbevevöjelen szerzödés aláírásával felhatalmazza a Lizingbeadót, hogya Lizingbeadó
által rendelkezésére bocsátott azonosító kód alkalmazásával a Lizingbeadó rendelkezésére álló bank
, biztosítási vagy üzleti titoknak rninösüíö bármely tényt, adatot vagy információt telefonos
ügyfélszolgálatán keresztül a kód birtokában lévő személynek kiadhassa. A Lizingbevevő tudomásul
veszi, hogy az azonosító kód a Lizingbevevő személyes azonosítását szolgálja, alkalmazása esetén a
Lízingbeadó a Lízingbevevőtől további azonosítást nem kér. Az azonosító kód alkalmazásával a
Lízingbeadó a Lízingbevevő telefonon adott utasításainak erre vonatkozó külön írásbeli megállapodás
hiányában is eleget tesz.
A Lízingbevevő jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogya rendelkezésére
bocsátott/bocsátandó "azonosító kódot" csak személyesen használja, valamint hogy az "azonosító
kódot" megőrzi, és azt mások rendelkezésére nem bocsátja. A Lizingbevevő jelen szerződés
aláírásával tudomásul veszi, hogy az "azonosító kód" elvesztéséből, mások részére történt átadásából
származó felelősség kizárólag őt terheli és a Lizingbeadó az ebből eredő bárminemű felelősségét
kizárja. A Lízingbevevő jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy az "azonosító kód" elvesztését,

~e:
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megsemmisülését, mások számára való hozzáférését haladéktalanul írásban bejelenti a Uzingbeadó
részére. Ezen írásbeli bejelentés kézhezvételét követően a Lízingbeadó az "azonosító kód"
alkalmazásával további adatot nem szolgáltat ki.
13.2.) A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerzödésböl eredő jogaik
gyakorlása, illetve kötelezettségeik teljesítése során egymás kölcsönös érdekeire tekintettel járnak el,
a köztük. jelen szerződés teljesítése során felmerült jogvitákat elsősorban békés úton, egyeztető
tárgyalások útján rendezik.
A Felek, a jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitáik esetére, a hatásköri szabályokra és a
pertárgy értékére való tekintettel, kikötik a Lízingbeadó székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező
bíróság kizárólagos illetékességét.
13.3.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok -
különös tekintettel a Polgári törvénykönyv, továbbá a Lízingbeadó Üzletszabályzatának rendelkezései
irányadóak. A Lizingbeadó a fogyasztó hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 16. § (1) bek 24.
pontjában foglaltak alapján tájékoztatja az Lizingbevevőt, hogy felügyeleti hatósága a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete, amelynek címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

13.4.) Jelen szerződés kizárólag az itt felsorolt mellékletekkel együttesen érvényes. Jelen szerződés
aláírásával aLizingbevevő kifejezetten elismeri, hogy a fenti okiratokat a számára hiánytalanul
átadták. Jelen szerződés hatálybalépésének feltétele a Gépjárműre vonatkozó adásvételi szerződés
hatálybalépése és Lizingbeadó által a Lizingbevevő fizetési kötelezettségei teljesítésének
biztosítékaként esetlegesen előírt egyéb biztosítéki szerződés(ek) hatályba lépése.

13.5) Jelen szerződés aláírásával a Lizingbevevő kijelenti, hogyaszerződéskötést megelőzően a
hatályos magyar jogszabályok, valamint az Etikai kódex által előírt valamennyi tájékoztatást megkapta
a Lízingbeadótól, és a szerződés megkötésére vonatkozó döntését saját, illetőleg háztartása
teherviselési képességének ismeretében, kellő mérlegelés után hozta.
13.6.) Jelen szerződés aláírásával a Lízingbevevő a pénzmosás megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 8..§-ában foglaltaknak megfelelően kijelenti, hogya
szerződésben részletezett szolgáltatást a saját nevében és javára veszi igénybe.

13.7.) A felek egyéb megállapodásai:

Felek jelen szerződést átolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólagaláírják.

Kelt: Budapest, 2014. 04 hónap 30 nap

- S::--.__. r:::s:: --<.._,\.........................: .
ALFÖLDVíz Zrt.

Lízingbevevő

Mellékletek:
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet

Üzletszabályzat
Lízingdíj fizetési ütemezés
Adásvételi jegyzőkönyv, Átadás-átvételi jegyzökönyv
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FIZETÉSI ÜTEMTERV
2. számú melléklet

1.
2.
3.

Vételár:
Lízing időtartama:
1 havi BUBOR szerződés kötés kori értéke:

3511 752 HUF
60 hónap

2,6%
4. Lízingdíj fizetési ütemezés:

Sorszám Esedékesség Tőke Kamat Lízingdíj
1. átadás-átvételt megelőzően 1 299625 HUF 1299625 HUF-2. 2014.06.02 31848 HUF 10521 HUF 42369 HUF3. 2014.07.02 32334 HUF 10035 HUF 42369 HUF4. 2014.08.04 31494 HUF 10875 HUF 42369 HUF5. 2014.09.02 32952 HUF 9417HUF 42369 HUF6. 2014.10.02 32779 HUF 9590 HUF 42369 HUF7. 2014.11.03 32301 HUF 10068HUF 42369 HUF8. 2014.12.02 33388 HUF 8981 HUF 42369 HUF9. 2015.01.02 32928 HUF 9441 HUF 42369 HUF10. 2015.02.02 33084 HUF 9285 HUF 42369 HUF11. 2015.03.02 34125 HUF 8244 HUF 42369 HUF12. 2015.04.02 33404 HUF 8965 HUF 42369 HUF13. 2015.05.04 33279 HUF 9090 HUF 42369 HUF14. 2015.06.02 34279 HUF 8090 HUF 42369 HUF15. 2015.07.02 34158HUF 8211 HUF 42369 HUF16. 2015.08.03 33778 HUF 8591 HUF 42369 HUF17. 2015.09.02 34471 HUF 7898 HUF 42369 HUF18. 2015.10.02 34629 HUF 7740 HUF 42369 HUF19. 2015.11.02 34536 HUF 7833 HUF 42369 HUF20. 2015.12.02 34948 HUF 7421 HUF 42369 HUF21. 2016.01.04 34383 HUF 7986 HUF 42369 HUF22. 2016.02.02 35504 HUF 6865 HUF 42369 HUF23. 2016.03.02 35662 HUF 6707 HUF 42369 HUF24. 2016.04.04 34917 HUF 7452 HUF 42369 HUF25. 2016.05.02 36196 HUF 6173 HUF 42369 HUF26. 2016.06.02 35707 HUF 6662 HUF 42369 HUF27. 2016.07.04 35667 HUF 6702 HUF 42369 HUF28. 2016.08.02 36454 HUF 5915HUF 42369 HUF29. 2016.09.02 36220 HUF 6149 HUF 42369 HUF30. 2016.10.03 36392 HUF 5977 HUF 42369 HUF31. 2016.11.02 36752 HUF 5617 HUF 42369 HUF32. 2016.12.02 36921 HUF 5448 HUF 42369 HUF33. 201701.02 36915 HUF 5454 HUF 42369 HUF34. 2017.02.02 37091 HUF 5278 HUF 42369 HUF

35. 2017.03.02 37761 HUF 4608 HUF 42369 HUF36. 2017.04.03 37288 HUF 5081 HUF 42369 HUF37. 2017.05.02 37930 HUF 4439 HUF 42369 HUF
38. 2017.06.02 37805 HUF 4564 HUF 42369 HUF39. 2017.0703 37985 HUF 4384 HUF 42369 HUF
40. 2017.08.02 38301 HUF 4068 HUF 42369 HUF
41. 2017.09.04 38088 HUF 4281 HUF 42369 HUF42. 2017.10.02 38900 HUF 3469 HUF 42369 HUF43. 2017.11.02 38714 HUF 3655 HUF 42369 HUF
44. 2017.12.04 38786 HUF 3583 HUF 42369 HUF
45. 2018.01.02 39294 HUF 3075 HUF 42369 HUF
46. 2018.02.02 39269 HUF 3100 HUF 42369 HUF
47. 2018.03.02 39738 HUF 2631 HUF 42369 HUF

dP; ce: 1
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48. 2018.04.02 39645 HUF 2724 HUF 42369 HUF49. 2018.05.02 39915 HUF 2454 HUF 42369 HUF50. 2018.06.04 39872 HUF 2497 HUF 42369 HUF51. 2018.07.02 40421 HUF 1948 HUF 42369 HUF52. 2018.08.02 40405 HUF 1964 HUF 42369 HUF53. 2018.09.03 40540 HUF 1829 HUF 42369 HUF54. 2018.10.02 40892 HUF 1477 HUF 42369 HUF55. 2018.11.02 40985 HUF 1384 HUF 42369 HUF56. 2018.12.03 41 179 HUF 1 190 HUF 42369 HUF57. 2019.01.02 41407 HUF 962 HUF 42369 HUF58. 2019.02.04 41 521 HUF 848 HUF 42369 HUF59. 2019.03.04 41 828 HUF 541 HUF 42369 HUF60. 2019.04.02 41 995 HUF 374 HUF 42369 HUF61. 2019.05.02 42175 HUF 194 HUF 42369 HUF

Kelt: Budapest, 2014.04.30.

K&H Bank Zrt.
Lízingbeadó
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GÉPJÁRMŰ TÁRGYÁBAN KÖTÖTT

ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LíZINGSZERZÖOÉS
o 6 -05- 2014

Amely létrejött

Név: K&H Bank Zrt.
Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Cégjegyzékszám: 01 10041043 ÉS
Csoportadó-azonosító szám: 17780120-5-43

mint Lízingbeadó
között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

Név: ALFÖLDVíz Zrt.
Székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Cégjegyzékszám: 04 10001580
Adószám: 13100887-2-04

mint Lízingbevevő

I. A lízingszerződés tárgya és pénzügyi feltételei
1.1. Jelen szerződés alapján a Lízingbeadó vállalja, hogy a jelen szerződésben meghatározott
Gépjárművet megvásárolja, annak érdekében, hogy azt a Lízingbevevő részére zárt végű pénzügyi
lízingbe adja. A szerződés aláírásával a Lízingbevevő a Gépjárművet lízingbe veszi és vállalja, hogya
szerződésben megállapított díjakat határidőre megfizeti a Lízingbeadó részére. A Gépjármű a
futamidő letelte, a lízingdíjak és a maradványérték megfizetése után Lízingbeadó erre vonatkozó
külön nyilatkozatával a Lízingbevevő tulajdonába kerül (zárt végű pénzügyi lízing). A lízingjogviszony
megfelel a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII törvényben foglalt
rendelkezéseknek.

1.2 A Gépjármű azonosítói
Gyártmány, Dacia Dokker Van Atadás várható Atadás-átvételi jegyzőkönyv
típus: Ambiance 1.5 DCi időpontja: szerint
Eurotax kód: - Szállító: "Meszlényi-Autó" Kft.
Alvázszám: Atadás-átvételi Szállító székhelye: 5600 Békéscsaba,Almáskerti

jegyzőkönyv szerint !2_ariPark 2.
Motorszám: Atadás-átvételi Szállító

0409004726jegyzökönyv szerint cégjegyzékszám:
Gyártási év: 2014 G_yáriextrák: -
Forgalmi Atadás-átvételi Kiegészítő extrák:rendszám: l~zőkönyv szerint -

1,3 A pénzügyi lízingszerződés pénzügyi feltételei

A lízingdíjak megállapításán~1alapul
2765159,- Ftvett, áfa nélküli _piaci ár:

Első lízingdíj össz~e és devizaneme: 1 299625,- Ft
Első lízingdíj esedékess~e: átadás-átvételt megelőzően
A havi lízingdíj összege és devizaneme: 42369,- Ft

a díjfizetések esedékessége a
A pénzügyi lízingszerződés futamideje: 60 hónap mellékelt fizetési ütemezés

szerint
Deviza szerződés kötéskori árfolyama: -
Referencia kamatláb I mértéke az

1 havi BUBOR 2,60%elfogadás időpontj_ában:
Alkalmazott kamatfelár: 3,0% p. a,
THM mértéke -
A lízingdíjak tőke-kamat megbontása: a törlesztési ütemezésbenfoglaltak szerint
Maradványérték összege és - -devizaneme

Egyéb díjak költségek Jelen szerződés 4,3 pontja, valamint a Lízingbeadó
kondíciós listája szerint

~.... ._.Lt!;1
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1.4 Biztosítékok

Szerződés me nevezése Kelte Kötelezett
Felhatalmazó levél ALFOLDVIZ Zrt.

1.5 Biztosítás

CASCO Kötelező felelősség-
Biztosító neve biztosító neve
CASCO Kötelező felelősség-
Biztosítás biztosítás típusa
típusa
Biztosítási 10%, de minimum 50.000,- Ft
önrész

A Lízingbevevő a jelen szerződés tárgyát képező Gépjárműre köteles teljes körű casco biztosítást
kötni, amelyet a Lízingszerződés hatálya alatt a Lízingbeadó hozzájárulása nélkül nem jogosult
megszüntetni vagy módosítani. A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogya Gépjárműre
vonatkozó átadás átvételi jegyzőkönyvet kizárólag abban az esetben írja alá, ha a gépjármű
rendelkezik Biztosító által előírt minimális védelmi követelményekkel.

II. A pénzügyi lízingszerződés létrejötte és a gépjármű átvétele

2.1.) A szerzödö felek megállapodnak abban, hogyaLízingbeadó a Lízingbevevő által megfelelő
gondossággal kiválasztott gépjárművet a jelen szerződés 1.2. pontjában megjelölt Szállítótól, mint
eladótól megvásárolja, annak érdekében, hogya Lízingbevevő részére lízingbe adja. A megrendelés
és/vagy az adásvételi szerződés aláírásával a Lízingbevevő azt is elismeri, hogy az abban foglaltak
szerinti Gépjármű minden szempontból megfelel lízingbe vételi szándékának, tudomásul veszi
továbbá, hogy az adásvételi szerződésben meghatározott körülmények módosulása miatt a
Lízingszerződés egyes feltételei (szállítási határidő, a Gépjármű beszerzési ára stb.) ezen
változásokkal összhangban megváltozhatnak. Az adásvételi szerzödésböl eredően a vevőt terhelő
kötelezettségek teljesítése - a vételár szerződés szerinti kiegyenlítésének kivételével - a Lízingbevevőt
terheli.

2.2.) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy mivel a Gépjárművet a saját céljaira maga választotta
ki, a Lízingbeadó semmilyen formában nem felel a Gépjármű lízingbeadás céljára történő
hasznosíthatóságáért és az Adásvételi Szerződésben foglalt szállítói kötelezettségek Szállító részéről
történő teljesítéséért. E címen a Lízingbevevő a Lízingbeadóval szemben sem a lízingdíj
csökkentésére, sem a lízingdíj megfizetésének beszüntetésére, sem bármilyen kártérítésre nem
támaszthat igényt.

2.3.) Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződés rendelkezései szerint az első lízingdíjnak és
ÁFA-nak megfelelő, vagy egyébként a Lízingszerződés alapján a Lízingbeadó részére járó bármely
egyéb összeget a Szállító részére köteles megfizetni, a Gépjármű vételárának kiegyenlítése során a
Lízingbeadó ezen összegeket aSzállítóra engedményezi a Gépjármű vételára kiegyenlítésének
keretében. A Lízingbevevö tudomásul veszi, hogyaLízingbeadó a Gépjármű még ki nem egyenlített
vételárát (engedményezés esetén a Gépjármű vételárának a Lízingbevevő által igazoltan a Szállító
részére kifizetett összegekkel csökkentett részét a 2.5.) pontban foglaltak szerinti átadás-átvételi
jegyzőkönyv kézhezvételét, egyben a)-i) pontban foglaltak maradéktalan és együttes teljesülését
követően fizeti meg a Szállító részére.

a) a Lízingbeadó kézhez vette a Lízingbevevő által aláírt Lízingszerződést, továbbá
amennyiben azt a Lízingbeadó előírta, az ügylettel kapcsolatos érvényesen aláírt
biztosítéki szerződést

b) amennyiben a Gépjármű szállítója nem magánszemély, a Lízingbeadó részére átadásra
kerül a nevére kiállított, a Gépjármű azonosító számát is tartalmazó tételes, szabályos, az
adásvételi szerződésben foglaltak szerinti végszámla, amelynek fizetendő összegében a
Lízingbeadónak járó, de a Lízingbevevő által a Szállítóhoz befizetett összegek is
feltüntetésre kerültek, "pénzügyileg rendezett" megjegyzéssel, (magánszemély Szállító
esetén a számlát az adásvételi szerződés, illetőleg a Szállítónak a részére megfizetett
összegre vonatkozó nyilatkozata helyettesíti)

c) az Lízingbevevő részéről maradéktalanul megfizetésre került az első lízingdíj és az ÁFA
összege,

d) a Gépjárműre megkötésre került a jogszabály által előírt kötelező gépjármű
felelősségbiztosítás,
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e) a Gépjármű rendelkezik a felszereltségre is vonatkozó, Európára kiterjedő területi hatályú,

teljes körű, és legfeljebb a saját erőnek megfelelő arányú önrészesedést előíró CASCO
biztosítással,amelyben kedvezményezettkénta Lízingbeadó került feltontetésre,

f) amennyiben a biztosítás nem halasztott díjfizetésű, az első biztosítási időszakra szóló
biztosítási díjak a Lízingbevevő részéről befizetésre kerültek, és ezt az Lízingbevevő a
Lízingbeadó felé befizetési bizonylattal igazolta

g) a Gépjárműbe beszerelésre kerültek - amennyiben van ilyen - a biztosftótársaság egyedi
előírásainak megfelelő vagyonvédelmi berendezések és ennek tényét a Lízingbevevő a
Lízingbeadó felé számlákkal igazolta.

h) a Gépjármű átírása megtörtént, az illetékes okmányiroda igazolta, hogya finanszírozott
gépjármű törzskönyvét a Lízingbeadónak továbbítja.

i) a Lízingbeadó részére átadásra került a forgalmi engedély másolata, amelyben a felek
megállapodásának megfelelően a Lízingbeadó, mint tulajdonos vagy a Lízingbevevő, mint
üzembentartó került feltontetésre.

2.4.) A Lízingbeadó a Gépjárműre vonatkozó hatályos adásvételi szerződés és a Lízingbevevő
fizetési kötelezettségei teljesítésének biztosítékaként előírt biztosítéki szerződések kézhezvételét
követően felhatalmazza a szállítót a Gépjármű Lízingbevevő részére történő átadására.

2.5.) A Gépjármű birtokbavétele során a Lízingbevevő egyben a Lízingbeadó képviseletében is
eljár, tekintettel arra, hogy a Gépjármű Lízingbevevő által történő átvétele a Gépjárműnek az
adásvételi szerződés teljesítése érdekben történő birtokbavételét is jelenti. A Gépjármű átadását a
Lízingbevevő köteles a Szállítóval együttesen a Lízingszerződés mellékletében meghatározott formájú
átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával a Lízingbevevő a
2.3 a)-i) pontjaiban írt feltételek maradéktalan megvalósulásán túl az alábbiakat igazolják:

a) a Gépjármű okmányai szabályszerűen kerültek kiállításra és átadásra,
b) a Gépjármű megfelel az adásvételi szerződésben foglaltaknak,
c) a Gépjármű hibátlan, az állapotfelmérési lapon rögzítetteknek megfelelő, kipróbált

műszaki állapotban, a megrendelésben és/vagy az adásvételi szerződésben rögzített
tartozékokkal együtt került átadásra, a Lízingbevevő részéről birtokba vételre;

d) a Gépjármű rendelkezik az előírt KRESZ tartozékokkal, forgalmi és egyéb okmányai
szabályszerűen kiállításra és átadásra kerültek és hatósági jelzései megfelelnek az
okmányokban foglaltaknak.

e) a Gépjármű érvényes és további feltételek bekövetkezésétől nem függő gépjármű
felelősség és CASCO biztosítással rendelkezik.

A Lízingbevevő és az általa és a Szállító által érvényesen aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyvet,
továbbá a Gépjármű okmányainak másolatát az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláíratását követően
haladéktalanul belül köteles átadni a Lízingbeadó részére.

2.6.) Lízingbevevő jogosult a Lízingszerződéstől a vételár Lízingbeadó részéről történő
maradéktalan kifizetését megelőzően a Lízingbeadóhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával
elállni. Ilyen esetben a Lízingbevevő elállási nyilatkozatával egyidejűleg köteles a Lízingbeadónak
megfizetni a Lízingszerződésés az arra tekintettel kötött Adásvételi szerződés megkötésére tekintettel
felmerült költségeit és kárait. A Lízingbeadó jogosult ezen összegeket a részére megfizetett első
lízingdíj terhére elszámolni. A Lízingbeadó abban az esetben jogosult jelen Lízingszerződéstől elállni,
ha az illetékes okmányiroda a Gépjármű tulajdonosváltásának a gépjármű nyilvántartásban történő
átvezetését bármely okból megtagadja. Ilyen esetben a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadónak az
ügylettel kapcsolatosan felmerült költségeit a Lízingbeadó részére megtéríteni.

2.7.) Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződés hatályba lépését megelőzően birtokba vette a
Gépjárművet, vagy a Lízingbeadó teljesítette a Gépjármű vételárára vonatkozóan fennálló fizetési
kötelezettségét, a Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződést a felsorolt hatályba lépési feltételek
megvalósulásának elmaradása esetén is hatályosnak tekinteni.

2.8.) A Gépjármű törzskönyv átvételére és őrzésére vagy kiállítása felfüggesztésének
kérelmezésére kizárólag a Lízingbeadó, mint tulajdonos jogosult. Amennyiben a törzskönyv bármely
okból a Lízingbevevőhöz kerülne, köteles azt haladéktalanul a Lízingbeadó részére átadni, ennek
elmulasztása súlyos szerzödésszegésnek minősül. A törzskönyv a lízingjogviszony időtartama alatt a
Lízingbeadó birtokában marad.

III. A Lízingbeadó felelőssége, jogok átruházása

3.1.) A Lízingbevevőtudomásul veszi, hogy tekintettel arra, hogyaGépjárművet maga választott ki,
a Lízingbeadó semmilyen formában nem felel a Gépjármű lízingbeadás céljára történő
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hasznosíthatóságáért. E címen a Uzingbevevő a Uzingbeadóval szemben sem a lízingdíj
csőkkentésére, sem a lízingdíj megfizetésének beszüntetésére, sem bármilyen kártérítésre nem
támaszthat igényt. Ugyanezen okból nem terheli a Uzingbeadót semmiféle felelősség a Gépjármű
származásáért, műszaki állapotáért, rejtett vagy egyéb hibájáért. A Gépjármű bármilyen
meghibásodásából eredő káresemény nem mentesíti a Uzingbevevőt a Uzingbeadóval szemben
fennálló fizetési kötelezettsége teljesítése alól.

3.2.) A Uzingbeadó a Lizingszerződés aláírásával, aSzállítóval létrejött Adás vételi szerződésben
számára biztosított kellékszavatossági és jótállási jogait - kezesi felelőssége kifejezett kizárása
mellett, - a Lízingbevevőre engedményezi, ezzel felhatalmazza a Lízingbevevőt ezen jogoknak
közvetlenül a Szállítóval szemben történő érvényesítésére. Az Adásvételi szerződés teljesftésével
kapcsolatban a Lízingbeadó a vételárfizetésen kívül semminemű felelősséget nem vállal. Amennyiben
a Uzingbeadót perbe hívják a Szállító és a Uzingbevevő közötti bármely - hibás teljesítéssel vagy
egyéb, az Adásvételi szerződésből eredő jogok érvényesítésével kapcsolatos - jogvitában, úgy annak
költségeit a Uzingbevevő köteles viselni. A szavatossági jogok gyakorlásának elmulasztásából eredő
minden kár a Lízingbevevőt terheli.

IV. A szerződéssel kapcsolatos díjak, költségek
4.1.) A Lízingbevevő jelen szerződés hatálya alatt a jelen megállapodáshoz csatolt fizetési
ütemtervben meghatározott mértékű lízingdíjat, köteles megfizetni. A jelen szerződés alapján
fizetendő lízingdíjak megállapítása során alkalmazott pénzügyi kondíciókat a felek jelen megállapodás
1.3.) pontjában rögzítik. A lízingdíjak tőke- és kamatrészből tevődnek össze, amely a törlesztési
ütemezésben kerül rögzítésre. A Felek megállapodnak, hogy a lízingdíjak vonatkozásában az
elszámolási időszak a Lízingszerződés fizetési ütemtervében meghatározott lízingdíjak esedékessége
közötti időszak. Az elszámolási időszak utolsó napja a lízingdíj esedékességének napja, ami egyben a
nyújtott szolgáltatás teljesítési időpontja is. A Lízing jogviszony szerinti ügyletindításkor fizetendő első
lízingdíj teljesítési időpontja a Lízingszerződés szerinti átadás-átvétel napja, ami egyben a nyújtott
szolgáltatás teljesítési időpontja is. A Felek megállapodnak, hogya Uzingbevevő az első lízingdíjat a
teljesítési időponttal azonos időpontban fizeti meg.

4.2.) A szerződő felek megállapítják, hogy mind a jelen szerződés szerint fizetendő lízingdíjak az
1.3.) pontban megjelölt referencia kamat alapján változó kamatozásúak, ennek megfelelően a
Lízingbeadó a szerződésben megállapított lízingdíjat jogosult a szerződésben megjelölt referencia
kamatláb megváltozásával összhangban megváltoztatni. A Lízingbeadó a referencia kamat
változásáról rendszeresen, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségen kifüggesztve, illetőleg a
honlapján tájékoztatja a Lízingbevevőt. A lízingdíj megváltozásáról a Lízingbeadó a havonta
megküldésre kerülő díjbekérőn értesíti a Lízingbevevőt. A lízingdíj referencia-kamat változás
következében történö, fentiek szerinti megváltoztatását a Lízingbevevő szerződésmódosítás, illetőleg
minden egyéb értesítés nélkül a számla kézhezvételévelelfogadja.

4.3) A szerződéssel kapcsolatosana futamidő során felmerülő egyéb díjak, költségek

A jelen szerződés hatálya alatt a Lízingbevevő az alábbiakban meghatározott díjak fizetésére köteles,
amely díjak mértéke a Lízingbeadónak az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében kifüggesztett,
továbbá honlapján közzétett mindenkori Kondíciós listájában kerül meghatározásra.

Lezárás; díj: a Lízingbevevő által a szerződésnek az abban meghatározott futamidő lejáratát
megelőző, bármely okból történő megszűnése esetén fizetendő díj, amely a szerzödés
megszűnésekor hátralévő, le nem járt tőketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és
legalacsonyabbösszegét a Kondíciós lista tartalmazza.

E/őtör/esztési díj: a Lízingbevevő által kezdeményezett, az esedékes fizetési kötelezettséget
meghaladó összegű befizetés után fizetendő díj, feltéve, hogy az előtörlesztéssel a szerződés nem
szűnik meg. Az előtörlesztési díj az előtörlesztett tőkeösszeg százalékában kerül megállapításra és
legalacsonyabbösszegét a Kondíciós lista tartalmazza.

Fizetési fe/szólítás díja: a Lízingbevevő fizetési késedelme következtében a Lízingbeadó fizetésre
felszólító levelének kiküldése esetén fizetendő díj, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként
kerül megállapításra.

Szerződés fe/mondás; díj: a Lízingbeadó által a Lízingbevevő szerződésszegése következtében
kezdeményezett azonnali hatályú szerződés felmondás esetén fizetendő díj, amelyalkalmankénti,
meghatározott összegként kerül megállapításra.

Futamidő módosítás díja: a szerződésben meghatározott futamidő Lízingbevevő által kezdeményezett
módosítása esetén fizetendő díj, amely a szerződés módosításakor hátralévő, le nem járt tőketartozás
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százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a Kondíciós lista
tartalmazza.

Fizetési ütemezés módosításának díja: a szerződésben meghatározott fizetési ütemterv Lízingbevevő
által kezdeményezett módosítása esetén fizetendő díj, amely a szerződés módosításakor hátralévő, le
nem járt tőketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a
Kondíciós lista tartalmazza.

E/őtörlesztési, futamidő-, ütemezés módosítási kalkuláció e/készítésének díja: a szerződés
Lízingbevevő által kezdeményezett módosítása érdekében a fennálló fizetési kötelezettségeket
tartalmazó új kimutatás elkészítésének díja, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül
megállapításra.

Üzembentartó személyének megváltoztatása után fizetendő dij: meghatározott feltételek fennállása
esetén a szerződés hatálya alá tartozó gépjármű fogalmi engedélyébe bejegyzett üzembentartó
személyének megváltoztatásához történő hozzájárulás esetén a Lízingbevevő által fizetendő díj,
amelyalkalmankénti, meghatározott összegben kerül megállapításra.

Szerződés harmadik szemé/y részéről történő átválla/ásáva/ kapcsolatos hitelbirá/at díja: a
Lízingbeadóval szerzödö fél személyének a Lízingbevevő tartozásainak átvállalásával történő
megváltozására irányuló igényesetén az átvállaló hitelképességének megállapításával kapcsolatos
eljárás díja, amelynek megfizetése a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az átvállalással
kapcsolatos hitelbírálat díja a kérelem benyújtásakor hátralévő, le nem járt tőketartozás százalékos
mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a Kondíciós lista tartalmazza.

Egyéb szerződésmódosítás díja: a szerződésnek a Lízingbevevő által kezdeményezett fentiekben
nem nevesített módosítása esetén fizetendő díj, amely a szerződés módosításakor hátralévő. le nem
járt tőketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a
Kondíciós lista tartalmazza.

Kezes személyének megváltoztatásával kapcsolatos eljárás díja: a szerződésben foglalt
kötelezettségek teljesítésének biztosítékaként kötött készfizető kezességvállalási szerződés
megszüntetése és a Lízingbeadó által hitelképesnek minősített harmadik személlyel új készfizető
kezességvállalási szerződés megkötése, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül
megállapításra.

Dokumentáció egyeztetés díja: amennyiben a Lízingbevevő a forgalmi engedély módosítását
követően elmulasztja az adatváltozásról a forgalmi engedély másolatának bemutatásával a
Lízingbeadót értesíteni, a Lízingbeadó az adategyeztetés érdekében megkeresi a közhiteles
nyilvántartást és erre tekintettel a Lízingbevevővel szemben a Kondíciós listában megállapított
egyszeri díjat érvényesít.

Elszámolás készítésének, értesítők, bizonylatok kiállításának díja: a Lízingbevevő kérelmére a
finanszírozási szerződés megszüntetése érdekében fizetendő összeg megállapítása érdekében
készített kimutatás, továbbá elszámolással kapcsolatos értesítések, számviteli bizonylatok
kiállításának díja, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül megállapításra.

Hozzájárulások kiadásának (taxi engedélv. átalakítási engedély, használatba adási engedélv. forgalmi
engedély csere, rendszám csere) díja: hatósági engedélyek benyújtásához szükséges finanszírozói
hozzájárulás kiállításánakdíja, amelyalkalmankénti meghatározottösszegként kerül megállapításra.

Adategyeztetési díj: a Lízingbevevőkérelmére a szerződés másolata, és az Üzletszabályzat, valamint
a szerződéssel kapcsolatos egyéb dokumentumok másolatának, továbbá igazolások és korábban
nem nevesített egyéb nyilatkozatok kiadásának, valamint a rendkívüli adategyeztetés díja, amely
alkalmankénti meghatározottösszegként kerül megállapításra.

Deviza alapú szerződés forint alapúvá alakításának díja: a Lízingbevevő kérelmére bármely, forinttól
eltérő idegen devizanem alapú szerződésnek a futamidő alatt kizárólag egy alkalommal történő, forint
alapú szerződéssé történő átalakításaután fizetendő díj.

KHR Ügyfé/tudakozvány lekérdezés díja: a Lízingbevevő kérelmére a Központi Hitelinformációs
Rendszerből történö adatlekérdezés díja, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül
megállapításra.

Intervenciós díj: a Lízingbeadó által a Lízingbevevő nem szerződésszerű magatartása következében
tett intézkedések (fizetési felszólítás) következtében felmerülő költségek fedezetéül felszámításra
kerülő, a kondíciós listában megállapított díj, amely a megtett intézkedés sikerétől függetlenül
fizetendő és a szerződés hatályaalatt intézkedésenként ismételten is kiszabható.
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A Lízingbead6 a Kondíciós listát a piaci feltételeknek megfelelően, árazási elveiben foglaltakkal
összhangban, időszakonként módosítja. A módosított Kondíciós lista az abban megjelölt időponttól
hatályos.

4.4.) Az Lízingbevevőt, mint a Gépjármű használóját és üzembentartóját terheli a Gépjármű
birtoklásával és használatával kapcsolatos valamennyi költség, ideértve a kötelező biztosítás díját, a
Gépjárműre tekintettel kiszabott bírságok, díjak, közterhek (teljesítményadó), valamint a Gépjármű
bárminemű átalakításával kapcsolatosan kirótt bírság, vámpótlék, stb. megfizetését is. Ha a
Lízingszerződés hatálya alatt a Gépjármű birtoklásával vagy használatával kapcsolatban valamely
felmerült költséget, bírságot vagy kárigényt a Lízingbevevö helyett a Lízingbeadó egyenlítene ki,
annak összegét a Lízingbevevő az erre vonatkozó értesítést követően haladéktalanul köteles
megfizetni a Lízingbeadó részére.

4.5.) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségeit
mindaddig a szerződés szerinti ütemezésben köteles teljesíteni - ideértve azt az időszakot is, ameddig
a Gépjárművet bármely okból nem tudta használni - amíg a szerződés a XI. fejezetben szabályozottak
szerint meg nem szűnik.

4.6.) Amennyiben a Lízingbeadónak a szerződés azonnali hatályú felmondása vagy a Lízingbevevő
érdekkörében bekövetkezett okból történt megszűnése következtében, akár a lejárt tartozások
beszedésével, akár a Gépjármű Lízingbeadó részére történő visszaszármaztatásával vagy a
szerződéssel kapcsolatos biztosítékának érvényesítésével, akár egyéb nem várt okból további
költségei merülnek fel, azokat a Lízingbevevő köteles haladéktalanul megtéríteni.

4.7) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése
esetén Lízingbeadó a késedelem időtartamára a késedelmesen teljesített összeg után a mindenkor
érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét, devizában megállapított fizetési kötelezettség késedelmes
teljesítése esetén a késedelmes összeg további 2%-kal növelt mértékét számítja fel késedelmi kamat
címén.

4.8.) A Lízingbevevő minden általa fizetendő összeget a fizetési ütemtervben foglalt esedékességi
időpontokban,ennek hiányában a Lízingbeadó felhívására az alábbiak szerint köteles megfizetni:

a) a Lízingbeadó által küldött értesítőn feltüntetett bankszámlára történö átutalással
illetőleg csoportos beszedési megbízás alkalmazásával vagy

b) postai készpénz befizetési utalványon a szerződés azonosító számának
megadásával, vagy
c) bármely K&H Bankfiókban az ügyfélfogadási idö alatt pénztári befizetéssel.

4.9.) A jelen szerződés alapján nyújtott szolgáltatás a 2013. évi CCXXXVII törvény rendelkezései
szerinti pénzügyi szolgáltatás, ennek következtében - a jelen szerződés aláírásának időpontjában
irányadó jogszabályok megváltozásáig - a felszámított szerződéskötési díj, ügyleti és késedelmi
kamat, valamint átvállalási, m6dosítási és lezárási díj tárgyi ÁFA mentes.

4.10.) A Lízingbeadó a Lízingbevevő által részére megfizetett összegeket - a Lízingbevevő részére
küldött ezzel ellentétes tájékoztatás hiányában, - az alábbi sorrendben tudja be követeléseibe:

tt) a Lízingbevevő helyett harmadik személyek felé megfizetett összegek
uu) költségek, díjak
vv) késedelmi kamatok,
ww)lízingdíj kamat tartalma,
xx) lízingdíj tőke tartalma.

V. Az alkalmazott kamatok, költségek és díjak egyoldalú módosítása
5.1.) A Lízingbeadó a Lízingszerződésben megállapított kamat, illetve költség és díjtétel mértékét
jogosult megváltoztatni, amennyiben az adott szolgáltatást befolyásoló feltételek módosulnak. A
Lízingbeadó az alább felsorolt, a kamat-, díj és költségelemekre kihatással bíró huzamosabb ideig
fennálló okok változásának együttes, tényleges hatásainak vizsgálata és alapos elemzése alapján
dönt a finanszírozási szerződés kamat-, díj- vagy költségelemének egyoldalú a kiváltó okok hatásával
arányos mértékben történő módosításáról. Abban az esetben, ha valamely feltétel változása a karnat-,
díj- vagy költségelem csökkentését teszi indokolttá, a Lízingbeadó a Lízingbevevövel kötött
szerződésébenaz ilyen irányú módosítást is érvényesíti.

Jog;, szabályozó; környezet megváltozása
bb) a hitelező - hitel-, és pénzügyi lízingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül

érintő - tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó
jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a hitelezöre kötelező egyéb szabályozók
megváltozása;

'.11' .te:
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cc) a hitelező - hitel-, és pénzügyi lízingszerzödés szerinti jogviszonyokat szorosan érintő _
tevékenységéhez kapcsolható közteher- (pl. adó-) változása, a kötelező tartalékolási szabályok
változása;

dd) kötelező betétbiztosítás összegének, vagy díjának változása.

A pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása
a hitelező forrásköltségeinek változása I pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, így
különösen, de nem kizárólagosan:

Magyarország hitelbesorolásánakváltozása
az országkockázati felár változása (credit default swap)
jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása
bankközi pénzpiaci kamatlábak Ihitelkamatok változása
a Magyar Állam vagy a hitelező által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék
egymáshoz képest történő elmozdulása,
refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve
kibocsátója elismert külső hitelminösítő szervezet általi kockázati besorolásának változása
vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása,
hitelező lekötött ügyfélbetéteinek kamatának változása

A Lízingbevevő kockázati megítélésének megváltozása
a) a Lízingbevevő, illetve a hitelügylet más kockázati kategóriába történő átsorolása a hitelező

vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelö eszközminösítési szabályzata, vagy belsö
adósminösítési szabályzata alapján - különös tekintettel a Lízingbevevö pénzügyi helyzetében
és fizetöképességi stabilitásában bekövetkezö változásokra -, ha azt az új kockázati
kategóriába történö átsorolás az értékvesztés ,és ezáltal az alkalmazott kockázati felár
mértékének változtatását teszi indokolttá.

b) A hitelezö vonatkozó jogszabályi elöírásoknak megfelelö eszközminösítési szabályzata, vagy
hitelezö adósminösítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek,
illetve ügyfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati
kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását
teszi indokolttá.

c) A nyújtott kölcsön vagy hitel fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében bekövetkezö
legalább 10%-os változás.

A Lízingbeadó a kockázati megítélés megváltozása alapján nem érvényesít kamatemelést azon
ügyfeleknél, akik szerzödési kötelezettségeiket folyamatosan teljesítették, a hitel futamideje alatt nem
estek fizetési késedelembe.

5.2.) A Lízingbeadó a Lízingszerzödéshezkapcsolódó egyéb költséget és díjat évente maximálisan
a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos infláció mértékében emel.

5.3.) A Lízingbeadó a fentiekben felsorolt okokon túl vis maior események - hirtelen bekövetkezö
nagyfokú pénz- és tökepiaci zavarok - bekövetkezés esetén átmenetileg, kizárólag a zavar
elhárultáig, a PSZÁF egyidejű tájékoztatása mellett jogosult egyoldalúan kamatot, díjat vagy költséget
módosítani.

5.4.) A Lízingbeadó a lízingszerzödésben a fentiekben szabályozottak szerinti egyoldalú kamat,
költség és díjmódosításon túl egyéb feltételt, ideértve az egyoldalú módosításra okot adó körülmények
felsorolását is, egyoldalúan nem módosítja a Lízingbevevö számára kedvezötlenül. A Lízingbeadó
egyoldalúan új díjat vagy költséget nem vezet be, és nem változtatja meg a Lízingbevevőre
hátrányosan a kamat, díj vagy költségelemek számítási módját. A Lízingbeadó a Lízingbevevövel
kötött szerzödésnek a Lízingbevevő számára nem kedvezötlen egyoldalú módosításának jogát
fenntartja.

VI. Előtörlesztés
6.1.) Amennyiben a Lízingbeadó a törlesztési ütemtervben elöírt havi esedékes lízingdíj összegénél
magasabb összegű fizetést teljesít, az esedékes fizetési kötelezettség teljesítését követően
fennmaradó összeggel a Lízingbeadó a még esedékessé nem vált tőketartozást csökkenti oly módon,
hogyalízingdíjak száma és esedékességük idöpontja nem változik, a fizetendő lízingdíj összege és
annak töke-kamat megbontás aránya ismételten megállapításra kerül. A Lízingbeadó a módosított
törlesztési ütemezést megküldi a Lízingbevevö részére. Előtörlesztés esetén a Lízingbevevő a
kondíciós lista szerinti Elötörlesztésidíj megfizetésére köteles.
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VII. A Gépjármű üzemeltetése
7.1.) A lízingjogviszony időtartama alatt a Lízingbevevő viseli a Gépjármű birtoklásával és
üzemeltetésével összefüggő valamennyi költséget és a kárveszélyt, ideértve azokat a károkat is,
amelyek megtérítésére senki sem kötelezhető. A költségek körében viselni köteles a szerződés
hatálya alatt esetlegesen kiszabásra kerülő szabálysértési és egyéb bírságot, és parkolási díjakat
valamint a kockázatot. A Lízingbevevö köteles a Gépjárművet az elölrásoknak megfelelöen
üzemeltetni, javíttatni, karbantartani, és elvárható gondossággal használni, birtokolni. A Lízingbevevö
köteles biztosítani az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, így kötelessége az
üzemeltetéshez előírt engedélyek beszerzése. A Lízingbevevö a Lízingbeadó felé kártérítési
felelösséggel tartozik a Gépjármű normál használatot meghaladó értékcsökkenésért, teljes vagy
részleges meghibásodásáért, megrongálódásáért, birtokán kívül kerüléséért.

7.2.) A Lízingbevevö a Gépjármű okmányaiban, hatósági jelzéseiben (forgalmi engedély,
érvényesítö címke, környezetvédelmi kártya, törzskönyv, rendszám) bekövetkezett bármilyen változást
vagy rongálódást köteles az illetékes hatóságnak és a Lízingbeadónak az arról való tudomásszerzést
követö 5 napon belül bejelenteni, illetőleg üzembentartói minőségénél fogva a szükséges
adatmódosítással kapcsolatban eljárni.

7.3.) A Lízingbeadó jelen szerződésben foglalt felhatalmazása alapján a Lízingbevevő jogosult és
egyben köteles a Gépjármű kezelési útmutatójában, szervizkönyvében vagy szervizfüzetében előírt
időpontokban a garanciális vizsgálatokat, műszaki állapot ellenőrzést és javításokat, illetve az
időszakos műszaki vizsgálatot elvégeztetni. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Gépjármű javítása
új gépjármű esetén kizárólag a Szállító hivatalos márkaszervizei, ennek hiányában a Lízingbeadó által
jóváhagyott szerviz által végeztethető el.

7.4.) A Lízingbevevő köteles a Gépjárművet rendeltetésszerűen használni. Kizárólag a Lízingbeadó
előzetes engedélyével lehet a Gépjárművet verseny, oktatás, taxi, illetőleg bármely más olyan célra
felhasználni, amely a normál használattal együtt járó kopást és elhasználódást meghaladó
elhasználódáshoz vezethet. A Lízingbevevő vétkességtől függetlenül köteles a Gépjármű
meghibásodását vagy rongálódását, saját költségén a károsodást megelőző állapot szerint
helyreállíttatni. A Lízingbevevő az ennek elmulasztásából eredő károkért a Lízingbeadónak kártérítési
felelősséggel tartozik. Ugyancsak kártérítési felelősséggel tartozik a Lízingbevevö azért a kárért, ami a
Lízingbeadót amiatt éri, hogya Gépjármű piaci értéke elmarad a Gépjárművel azonos típusú (típus és
modell azonosítójú) és életkorú gépjárművek átlagos piaci értékétől, függetlenül attól, hogy a
Gépjármű megfelel-e a forgalmi- és üzembiztonsági előírásoknak, üzemkész és hibamentes
állapotban van-e. Vitás esetben a Lízingbevevő független minőségvizsgáló szerv (a Lízingbeadó által
elfogadott igazságügyi Gépjárműszakértő) szakértői véleményét kérheti. A szakértői véleményezés
költségeit a Lízingbevevő köteles viselni.

7.5.) A Lízingbevevő a Gépjárművön az átadás-átvételkori állapothoz képest utólagos beépítést,
változtatást, átalakítást, feliratok elhelyezését csak a Lízingbeadó előzetes írásos engedélye alapján,
kizárólagosan saját költségére végez(tet)het. A Lízingbeadó írásos felhatalmazása nélkül a "hatósági
átalakítási engedély" nem jogosítja fel Lízingbevevőt az átalakítás elvégzésére vagy elvégeztetésére.
A Gépjármű bármely átalakítása, megváltoztatása, csak a Gépjármű generálimportőrének hivatalos
márkaszervizei,ennek hiányában a Lízingbeadó által jóváhagyott szerviz által végeztethető.

7.6.) A Lízingbevevőtudomásul veszi, hogyaLízingbeadó a beépítéseken és átalakításokon írásos
beleegyezése hiányában is tulajdont szerez. Engedély nélküli beépítés, átalakítás esetében és
különösen a Lízingszerződés megszűnésekor a Lízingbeadó jogosult a Gépjármű átalakítás előtti
állapotának visszaállítását megkövetelni, vagy a Lízingbevevő költségére a visszaállítást elvégeztetni.

7.7.) A Gépjármű használatának vagy birtoklásának szüneteltetésével, illetőleg a Gépjármű
megsemmisülésévelösszefüggésben keletkezett bármely kár a Lízingbevevőt terheli, és nem érinti a
Lízingbevevő lízingdíj fizetési kötelezettségét. A Gépjármű meghibásadása vagy megsemmisülése
esetén a Lízingbeadó nem köteles cseregépjárművet biztosítani, illetőleg a Gépjármű helyébe lépö
értéket annak helyreállításáravagy pótlására fordítani.

7.8.) A Lízingbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a Gépjármű kizárólag a CASCO
biztosításban megjelölt országokba vihető ki.

VIII. Biztosítás és biztosítási események

8.1.) A Lízingbevevő köteles a birtokbaadással egyidejűleg a Gépjárműre qépjárrnü
felelősségbiztosítást kötni és a Lízingszerződés megszűnéséig gondoskodni annak fenntartásáról.
Lízingbevevő köteles meggyőződni arról, hogyabirtokbaadás időpontjában aláírt biztosítási ajánlat
alapján a biztosítás létrejött-e. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogya biztosítási szerzödés
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hiányából eredő károkat - ideértve a Lízingbeadónál ezzel kapcsolatosan felmerülő károkat is -
viselni köteles, függetlenül attól, hogya biztosítási szerzödés létrejöttének elmaradása kinek róható
fel.
8.2.) Káresemény bekövetkezését a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadónak - lopáskár esetén
egyidejűleg a területileg illetékes rendőrkapitányságnak - 2 munkanapon belül bejelenteni és a
Biztosítónál a kárrendezés érdekében jelen szerződésben, valamint a Biztosítótársaság ügyfél és
termék tájékoztatójában foglaltak szerint eljárni. Totálkár és lopáskár káresemény bekövetkezése
esetén a Lízingszerzödés megszűnik, és a felek a káresemény bekövetkezése napjára egymással
elszámolnak. A Lízingbeadó a casco biztosítás alapján a Biztosító által részére fizetett összeggel a
Lízingbevevővel szemben fennálló követelését csökkenti, annak a követelés megszűnését követően
fennmaradó részét a Lízingbevevő részére kifizeti. Abban az esetben, ha a Biztosító által fizetett
összeg nem éri el a Lízingbevevő Lízingbeadóval szemben fennálló teljes tartozását, úgy a
különbözetet a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadó részére a Lízingszerződés rendelkezései szerint
megfizetni.

8.3.) A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogyaLízingszerződés hatálya alatt a
Gépjárművet kizárólag a Szállító hivatalos márkaszervizeiben javíttatja. A Lízingbevevő tudomásul
veszi, hogy jelen kötelezettsége teljesítésének elmulasztása esetén a Lízingbeadó jogosult a
Lízingszerződéstazonnali hatállyal felmondani.

8.4.) A Lízingbevevő köteles a sérült Gépjármüvet a káresemény bekövetkezésekor a Lízingbeadó
által elfogadott vagy kijelölt márkaszervizbe szállíttatni, vagy helyszíni felmérést kérni és a
Lízingbeadó utasításai szerint eljárni, tudomásul veszi azonban, hogyakáreseményt szenvedett
Gépjármű helyreállítása a kárszemle jegyzőkönyv alapján a biztosító által fizetendő összeg
ismeretében rendelhető meg.

8.5.) A Lízingbeadó a Lízingszerzödés megszűnését nem eredményező biztosítási esemény
kapcsán a biztosító által fizetendő összeg felvételére egyedi engedélyével felhatalmazhatja a
helyreállítást végző szervizt. A Lízingbevevő erre irányuló kérelmet a kárfelvételi jegyzőkönyv,
valamint a javítási számla (helyreállítása előtti időpontban javítási előkalkuláció) másolatának
csatolásával nyújthat be a Lízingbeadóhoz.
8.6.) Amennyiben a biztosítótársaság a Lízingbeadónak teljesíti a kifizetést, azt a Lízingbeadó a
Gépjármű helyreállításának igazolását követő 5 munkanapon belül a helyreállítást végző szerviznek,
amennyiben a helyreállítást a Lízingbevevő a szerviznek megelőlegezte és ezt a Lízingbeadó felé
hitelt érdemlően igazolja, a Lízingbevevőnek kifizeti. A Gépjármű megsemmisülése esetén a
Lízingbeadó nem köteles a biztosítási összeget a Gépjármű helyreállításáravagy pótlására fordítani.

8.7.) Biztosítási eseményesetén az önrészt a Lízingbevevő köteles megfizetni, illetve a
Lízingszerződés megszűnéséhez vezető biztosítási esemény kapcsán a Lízingbevevő köteles az
avultatás összegének megfizetésére is. A Lízingszerzödés megszűnéséhez vezető biztosítási
esemény bekövetkezésekor a biztosító által fizetett összegek, valamint gazdasági totálkár esetében a
Gépjármű értékesítéséből befolyó összeg (roncsérték) minden esetben a Lízingbeadót illetik meg,
mely összegek a Lízingbevevő tartozásait csökkentik.

8.8.) Abban az esetben, ha a káresemény során bekövetkezett kár összege a Gépjármű értékéhez
viszonyítva különösen magas, akkor a Lízingbeadó a saját megítélése alapján, kockázatai
csökkentése érdekében jogosult a biztosító által kifizetett összeget a Lízingbevevő tőketartozásainak
arányos - esetlegesen a Lízingszerződés megszűnését is eredményező- csökkentésére fordítani.

IX. Biztosítékok
9.1.) A Lízingbeadó az üzleti kapcsolat fennállása alatt bármikor jogosult a Lízingbevevőtől
megfelelő biztosítékot, vagy a korábban már nyújtott biztosíték kiegészítését kérni annak érdekében,
hogya biztosíték mértéke minden esetben biztosítsa a Lízingbeadó Lízingbevevövel szemben
fennálló követelésének megtérülését. Az alkalmazandó biztosítékot a Lízingbeadó az ügyfélminősítés
során tett megállapítások alapján határozza meg. A Lízingbevevővel kötött egyedi szerződés
biztosítékaként a Lízingbeadó a Polgári törvénykönyvben felsorolt szerződést biztosító
mellékkötelezettségek bármelyikét, továbbá azonnali beszedési jogot, valamint a nem magánszemély
Lízingbevevő tulajdonosának kötelezettségvállalását is előírhatja a jogviszony fenntartásának
feltételeként. Amennyiben a Lízingbevevö a szerződés hatálya alatt a Lízingbeadó által kért biztosíték
nyújtásától elzárkózik, úgy a Lízingbeadó jogosult a további szolgáltatások felfüggesztésére, továbbá
megnövekedett kockázatai csökkentése érdekében a szerződés felmondására. A biztosítékok
nyújtásával - ideértve a szerződés megkötését is - fenntartásával és megszűnésével kapcsolatos
valamennyi költség a Lízingbevevőt terheli.

.q/"· re:
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9.2.) A Lízingbevevő köteles gondoskodni a Lízingbeadó javára alapított biztosíték fedezeti
értékének megőrzéséről. A Lízingbeadó jogosult ellenőrizni a biztosítékok meglétét, illetve azok
megfelelő kezelését. Ha a Lízingbevevő által biztosítékul lekötött vagyontárgy értéke a
szerződéskötéskori állapothoz képest csökken, így már nem nyújt kellő fedezetet, abban az esetben a
Lízingbevevő köteles a biztosítékot megfelelő módon kiegészíteni. A biztosíték értékében,
értékesíthetőségében vagy más lényeges körülményében bekövetkezett változásokról a Lízingbevevő
köteles haladéktalanul tájékoztatni a Lízingbeadót.

9.3.) A Lízingbeadó követelése érvényesítése során jogait oly módon gyakorolja, hogy az a
követeléseinek kielégítését a legeredményesebben szolgálja. A Lízingbeadó követelésének
rendezése során a Lízingbevevő bármely biztosítékul szolgáló vagyontárgyából sortartási kifogás
figyelembe vétele nélkül kereshet kielégítést. A biztosítékok érvényesítése eredményeképpen befolyt
összegeket a Lízingbeadó elsősorban követelése kielégítésére használja fel, az azt meghaladó
mértékben pedig átutalja a Lízingbevevő által megjelölt bankszámlára. A Lízingbeadó követelései
teljes megtérülését követően a Lízingbevevő kérésére és költségére gondoskodik a biztosítékok
felszabadításáról.

9.4.) A Lízingbeadóval fennálló üzleti kapcsolat során a Lízingbevevő köteles biztosítani, hogya
Lízingbeadónak a Lízingbevevővel kötött szerződésből eredő jogai és követelései legalább azonosan
(pari passu) rangsorolódjanak a Lízingbevevővelszemben a szerződéskötés időpontjában fennálló és
az azt követően keletkező összes egyéb hitelezői igénnyel. A Lízingbevevő kötelezi magát továbbá
arra, hogy nem hoz olyan döntést és nem vállal olyan kötelezettséget, mellyel a Lízingbeadót más
hitelezőjével szemben kedvezőtlenebb helyzetbe hozná.

X. A Lízingbevevő Gépjármüvel kapcsolatos egyéb kötelezettségei
10.1.) A Lízingbevevő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogya
Lízingbeadó tulajdonát sérelem ne érje. A Lízingbevevő a Gépjárművet meg nem terhelheti, el nem
zálogosíthatja, a Lízingbeadó kifejezett erre irányuló írásbeli hozzájárulása nélkül tovább bérbe nem
adhatja, a Gépjármű birtoklását vagy használatát harmadik személynek (magánszemély Lízingbevevő
esetén kivételt képez ez alól a vele közös háztartásban élő vezetői engedéllyel rendelkező nagykorú
közeli hozzátartozó) át nem engedheti. Amennyiben a Lízingbeadó erre engedélyt ad, a Lízingbevevő
a harmadik személy magatartásáért sajátjaként felelős.

10.2.) A Lízingbevevő a Gépjármű eltűnése (ideértve a lopás esetét is), zár alá vétele, lefoglalása,
végrehajtási eljárásba vonása, valamint a nem magánszemély Lízingbevevő ellen induló
végelszámolási, felszámolási, csődeljárás veszélye esetén vagy bekövetkeztekor köteles a
Lízingbeadót haladéktalanul írásban értesíteni. Ugyancsak köteles a Lízingbevevő a Lízingbeadót
értesíteni, amennyiben a Gépjárművel kapcsolatosan a szállítóval szemben a 3.2 pontban foglaltak
alapján szavatossági igényt kíván érvényesíteni. A jelen pontban foglalt értesítések elmulasztása
súlyos szerződésszegésnek minösül.

10.3.) A Lízingbeadó jogosult a szerződés rendelkezéseinek - különösen azon kötelezettségeknek,
amelyek elmulasztása azonnali hatályú felmondáshoz vezethet - betartását ellenőrizni, amely jog
gyakorlását a Lízingbevevő biztosítani köteles. Ugyancsak köteles a Lízingbevevő a Lízingbeadó
felhívására bármely, a szerződésben foglalt jogok gyakorlásához, illetőleg kötelezettségek
végrehajtásához szükséges nyilatkozatot haladéktalanul megtenni és a vonatkozó okiratot a
Lízingbeadó rendelkezésére bocsátani.

10.4.) Amennyiben valamely felügyeleti szerv, illetve hatóság ellenőrzést gyakorol, vagy más olyan
hatósági eljárást végez a Lízingbevevövel szemben, amely a Gépjárműre hatással lehet, a
Lízingbevevő köteles az eljárás megindításáról, megszűnéséről, valamint annak végeredményéről,
illetve a Lízingbeadó erre vonatkozó igénye esetén a Lízingbeadó által az üggyel kapcsolatban feltett,
a szerzödés teljesítésével összefüggő kérdésekröl a Lízingbeadót haladéktalanul tájékoztatni.

XI. A szerződés megszünése
11.1.) A jelen szerződés (i) a Lízingbevevő fizetési kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésével,
(ii) a Lízingbeadó azonnali hatályú felmondásával vagy (iii) a Lízingbevevő jogutód nélküli
megszűnésével szünik meg. A Gépjármű megsemmisülésével csak a jelen szerződésben
szabályozottak szerinti lízingjogviszony szünik meg, az abból eredően fennmaradó, a Lízingbevevő
által a 11.4.) pontban foglaltak szerint fizetendő összeg a jelen szerződés szerint fizetendő lízingdíjak
módosításával, a törlesztésre irányadó szabályok szerint kerül megfizetésre.

11.2.) A jelen szerződés a Lízingbevevö részéröl egyoldalúan nem mondható fel, a szerzödésnek a
Lízingbevevö által kezdeményezett megszüntetésére kizárólag a VI. fejezetben szabályozott
elötörlesztés esetén kerülhet sor.
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11.3.) A Lízingbevevő lízingdíj fizetési kötelezettségei maradéktalan teljesítése esetén a Lízingbeadó
írásbeli nyilatkozatot állít ki arról, hogya Lízingbevevő megszerezte a Gépjármű korlátozásmentes
tulajdonjogát.
11.4.) A Gépjármű megsemmisülésének rninösül annak eltulajdonítása, illetőleg az akáresemény,
amelynek következtében a biztositótársaság megállapítása szerint helyrehozhatatlan műszaki vagy
gazdasági totálkárt szenved. Ha a Gépjárművet eltulajdonítják, abban az esetben a rendőrségi
nyomozást felfüggesztő határozatának, ha a Gépjármű totálkárt szenved, akkor a biztosító totálkárra
vonatkozó nyilatkozatának Lízingbeadó általi kézhezvételekor állapítható meg a Gépjármű
megsemmisülésének, és egyben a Lízingjogviszony megszűnésének időpontja. Ennek megfelelően a
Lízingbevevö akáresemény bekövetkeztétől függetlenül továbbra is változatlan tartalommal köteles
teljesíteni a szerzödésből eredő fizetési kötelezettségét az alábbi bekezdésben szabályozottak
figyelembevételével. A Gépjármű megsemmisülése esetén a lízing jogviszonyakáresemény
bekövetkezésének időpontjában, azaz visszamenőleges hatállyal szűnik meg.

Jelen szerződés aláirásával a felek megállapodnak abban, hogy a ifzingjogviszonynak a Gépjármű
megsemmisülése következtében történő megszűnésével egyidejűleg minden kifejezetten erre irányuló
külön jognyilatkozatuk nélkül a megszűnt lízingjogviszonyból eredő tartozások megfizetésére
részletfizetési megállapodást kötnek, amelyet az elszámolás megküldését követően foglalnak írásba.
A részletfizetési megállapodás alapján fizetendő havi részletek összege megegyezik a megszűnt
lízingjogviszony fizetési ütemtervében rögzített összegekkel. A Lízingbevevőnek a lízingjogviszony
futamidő lejárta előtti megszűnéséből eredően keletkezett egy összegű fizetési kötelezettségét a
Lízingbeadó a részletfizetési megállapodás létrejöttét követően, utólag, a rendőrségi nyomozást
felfüggesztő határozatának, illetőleg a biztosító totálkárra vonatkozó nyilatkozatának kézhezvételétől
számitott 15 napon belül a 12. pont szerinti elszámolás megküldésével közll. Az elszámolás
ismeretében bármelyik fél igényelheti a jelen pont szerinti részletfizetési megállapodás közös
megegyezéssel történő módosítását. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha nem
teljesíti a jelen pont szerint létrejött részletfizetési megállapodás szerinti fizetési kötelezettségét, a
Lízingbeadó jogosult a részletfizetési megállapodást azonnali hatállyal felmondani. Az azonnali
hatályú felmondással a Lízingbevevőnek a megszűnt lízingjogviszonyból eredő, 11.7.) pontban
foglaltak szerint megállapított fizetési kötelezettsége egy összegben, azonnali hatállyal esedékessé
válik.

11.5.) A lízingjogviszony 11.1.) pontban foglaltak szerinti megszűnése estén a Lízingbevevő a
Gépjármű birtokában lévő okmányait és tartozékait az elszámolás kézhezvételét követő 2
munkanapon belül köteles átadni a Lízingbeadó képviselője részére. Amennyiben a Lízingbevevő
nem gondoskodott a gazdaságosan nem helyreállítható Gépjárműnek a Lízingbeadó által megjelölt
telephelyre történő elszállíttatásáról, azt a Lízingbeadó a Lízingbevevő költségére elvégezteti.

11.6.) A Lízingbeadó a jelen szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani, ha:
dddd) a Lízingbevevő jelen szerzödés 2.8.),4.1.),4.5.),4.6.),7.1.)-7.4.),7.8.),8.1.)-8.4.),

8.7.), 9.1.)-9.2), 10.2), 10.3.) és 10.4.) pontjaiban foglalt kötelezettségeinek nem tesz
eleget, mely súlyos szerződésszegésnek minősül,

eeee) a Lízingbevevő jelen szerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettsége
teljesitésének késedelme a 15 napot meghaladja,

ffff) a Lízingbevevő vagy a dologi adós megszegi a jelen szerződésből eredő fizetési
kötelezettségek teljesitésének biztositására szolgáló biztositéki szerződést,

gggg) A Lízingbevevő a Lízingbeadó által előírt adatszolgáltatási, tájékoztatási
kötelezettségének a Lízingbeadó erre irányuló felhívásában foglaltak ellenére sem tesz
eleget,

hhhh) a Gépjármű káresemény folytán jelentős értékvesztést szenved, vagy az időközben
bekövetkező árfolyamváltozások hatására a Gépjármű fedezeti értéke jelentős mértékben
lecsökken és a Lízingbevevő nem gondoskodik a Lízingbeadó részéről elfogadható
mértékű biztosíték nyújtásáról

iiii) a nem magánszemély Lízingbevevő ellen felszámolási eljárást kezdeményezett harmadik
személy, illetve ha az ilyen Lízingbevevő csöd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárást
kezdeményezettönmaga ellen,

jjjj) a Lízingbevevőellen végrehajtási eljárás indult
kkkk)a Lízingbevevőnek Lízingbeadóval szemben fennálló bármely egyéb jogviszonyát

szerződésszegésmiatt a Lízingbeadójogosult felmondani,
1111)az Üzletszabályzat általános részében meghatározott egyéb esetekben.

11.7.) A szerződés azonnali hatállyal történő felmondása esetén a Lízingbevevő köteles a
Lízingbeadó felhívására a Uzingbeadó jelen szerződésre tekintettel felmerült valamennyi követelését

'n. ce:
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(ideértve az elmaradt lízingdfjak, továbbá a késedelmi kamat összegét, a szerzödésre tekintettel
fizetendö díjakat, valamint a Lízingbeadó érdekkörében a szerződés idő előtti felmondására tekintettel
felmerült költségeket) a felhívásban megjelölt határidőre megfizetni.

11.8.) A lízing szerződés azonnali hatállyal történő felmondás miatt történö megszűnése esetén a
Lízingbevevö Gépjárműre vonatkozó használati és birtoklási joga is megszűnik, és köteles azt
tartozékaival és okmányaival együtt a felmondás kézhezvételét követő 2 munkanapon belül a
Lízingbeadó részére átadni. Amennyiben Lizingbevevő birtokba adási kötelezettségének nem tesz
eleget, a Lizingbeadó jogosult a Gépjárművet a Lízingbevevö költségére

bb) birtokba venni és elszállíttatni,
cc) jogosulatlan használatát megakadályozni,
dd) hatósági engedélyeinek visszavonásáról intézkedni.

11.9.) A Gépjárművet a Lízingbevevő a jelen szerződés 7.4.) pontjában rögzítettek szerinti normál
elhasználódásnak megfelelő állapotban köteles átadni a Uzingbeadó részére. Amennyiben a normál
állapot nem biztosított, a Lízingbeadó ebből származó kárát jogosult Lízingbevevővel szemben
érvényesíteni.

11.10.) Abban az esetben, ha jelen szerződés a Lízingbevevő halála miatt szűnik meg, a Lízingbeadó
a jogerős hagyatéki végzésben megjelölt örökösökkel számol el.

XII. Elszámolás
12.1.) A Lízingbeadó a Lízingbevevö számára minden naptári évröl a tárgyévet követő január 31-ig
tételes elszámolást küld.

12.2.) A jelen szerződés azonnali hatályú felmondása vagy futamidő lejárata előtti megszüntetése
esetén a Lízingbeadó a szerződés megszűnésének időpontjára tételes elszámolást készít. Az
elszámolás tartalmazza a Lízingbeadónak a Lízingbevevővel szemben jelen megállapodás alapján
ezen időpontban fennálló követeléseit jogcím szerint, illetöleg a teljes követelés összegét csökkentő
tényezőket.

A Lízingbeadó a Lízingbevevövel szemben fennálló követeléseivel szembe állítja a
visszaszármaztatott Gépjármű értékesítéséből ténylegesen befolyt, illetöleg a biztosító által a
Lízingbeadó részére a Gépjárműre tekintettel folyósított összeget. A Lízingbevevő tudomásul veszi,
hogy az elszámolásban közölt követelésösszeget a Lízingbeadó a Gépjármű értékesítését követően,
az abból befolyó, a számláján jóváírt vételár összegének ismeretében azonban a birtokbavétel
időpontjára visszamenöleges hatállyal csökkenti. A Lízingbeadó a Gépjármű értékesítésére határidőt
nem vállal, az elszámolás kézhezvétele és a vételárösszegnek a Lízingbeadó számláján történő
jóváírásáig eltelt időszakban a Lízingbevevő viseli a finanszírozási és egyéb kockázatokat, azaz a
jelen szerződés szerinti kamatfizetési kötelezettsége a részéről meg nem fizetett összeg után
folyamatosan fennáll. Abban az esetben, ha a Lízingszerződés a lízingdíjakat devizában állapítja
meg, a Gépjármű forintban megállapított áron történő értékesítése esetén a Lízingbeadó a
Lízingbevevövel szemben devizában megállapított követelését a Gépjármű értékesítési árának az
MNB által az adott devizára az elszámolás napjára jegyzett közép árfolyamon számított ellenértékével
csökkenti.

12.3.) Az elszámolás alapján fennálló követelést a fizetési kötelezettséggel érintett fél az elszámolás
kézhezvételét követő 5 munkanapon belül köteles a jogosult felé kiegyenlíteni.
XIII. Vegyes rendelkezések

13.1.) A Lízingbevevőjelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Lízingbeadót, hogyaLízingbeadó
által rendelkezésére bocsátott azonosító kód alkalmazásával a Lízingbeadó rendelkezésére álló bank
, biztosítási vagy üzleti titoknak minösülö bármely tényt, adatot vagy információt telefonos
ügyfélszolgálatán keresztül a kód birtokában lévő személynek kiadhassa. A Lízingbevevő tudomásul
veszi, hogy az azonosító kód a Lízingbevevő személyes azonosítását szolgálja, alkalmazása esetén a
Lízingbeadó a Lízingbevevötöl további azonosítást nem kér. Az azonosító kód alkalmazásával a
Lízingbeadó a Lízingbevevő telefonon adott utasításainak erre vonatkozó külön írásbeli megállapodás
hiányában is eleget tesz.

A Lízingbevevö jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a rendelkezésére
bocsátott/bocsátandó "azonosító kódot" csak személyesen használja, valamint hogy az "azonosító
kódot" megőrzi, és azt mások rendelkezésére nem bocsátja. A Lízingbevevö jelen szerzödés
aláírásával tudomásul veszi, hogy az "azonosító kód" elvesztéséből, mások részére történt átadásából
származó felelősség kizárólag őt terheli és a Lízingbeadó az ebből eredő bárminemű felelősségét
kizárja. A Lízingbevevő jelen szerzödés aláírásával vállalja, hogy az .azonosltó kód" elvesztését,
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megsemmisülését, mások számára való hozzáférését haladéktalanul írásban bejelenti a Lízingbeadó
részére. Ezen írásbeli bejelentés kézhezvételét követően a Lízingbeadó az "azonosító kód"
alkalmazásával további adatot nem szolgáltat ki.

13.2.) A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződésből eredő jogaik
gyakorlása, illetve kötelezettségeik teljesítése során egymás kölcsönös érdekeire tekintettel járnak el,
a köztük. jelen szerződés teljesítése során felmerült jogvitákat elsősorban békés úton, egyeztető
tárgyalások útján rendezik.

A Felek, a jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitáik esetére, a hatásköri szabályokra és a
pertárgy értékére való tekintettel, kikötik a Lízingbeadó székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező
bíróság kizárólagos illetékességét.

13.3.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok _
különös tekintettel a Polgári törvénykönyv, továbbá a Lízingbeadó Üzletszabályzatának rendelkezései
irányadóak. A Lízingbeadó a fogyasztó hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 16. § (1) bek 24.
pontjában foglaltak alapján tájékoztatja az Lízingbevevőt, hogy felügyeleti hatósága a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete, amelynek címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

13.4.) Jelen szerződés kizárólag az itt felsorolt mellékletekkel együttesen érvényes. Jelen szerződés
aláírásával a Lízingbevevő kifejezetten elismeri, hogya fenti okiratokat a számára hiánytalanul
átadták. Jelen szerződés hatálybalépésének feltétele a Gépjárműre vonatkozó adásvételi szerződés
hatálybalépése és Lízingbeadó által a Lízingbevevő fizetési kötelezettségei teljesítésének
biztosítékaként esetlegesen előírt egyéb biztosítéki szerződés(ek) hatályba lépése.

13.5) Jelen szerződés aláírásával a Lízingbevevő kijelenti, hogyaszerződéskötést megelőzően a
hatályos magyar jogszabályok, valamint az Etikai kódex által előírt valamennyi tájékoztatást megkapta
a Lízingbeadótól, és a szerződés megkötésére vonatkozó döntését saját, illetőleg háztartása
teherviselési képességének ismeretében, kellő mérlegelés után hozta.

13.6.) Jelen szerződés aláírásával a Lízingbevevő a pénzmosás megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 8..§-ában foglaltaknak megfelelően kijelenti, hogya
szerződésben részletezett szolgáltatást a saját nevében és javára veszi igénybe.
13.7.) A felek egyéb megállapodásai:

Felek jelen szerződést átolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag aláírják.

Kelt: Budapest, 2014. 04 hónap 30 nap
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2. számú melléklet
FIZETÉSI ÜTEMTERV

5.
6.
7.
8.

Vételár:
Lízing időtartama:
1 havi BUBOR szerződés kötéskori értéke:
Lízingdíj fizetési ütemezés:

3511 752 HUF
60 hónap

2,6%

Sorszám Esedékesség Tőke Kamat Lízingdíj

1. átadás-átvételt megelőzően 1 299625 HUF - 1299625 HUF
2. 2014.06.02 31848 HUF 10521 HUF 42369 HUF
3. 2014.07.02 32334 HUF 10035 HUF 42369 HUF
4. 2014.08.04 31494 HUF 10875 HUF 42369 HUF
5. 2014.09.02 32952 HUF 9417 HUF 42369 HUF
6. 2014.10.02 32779 HUF 9590 HUF 42369 HUF
7. 2014.11.03 32301 HUF 10068 HUF 42369 HUF
8. 2014.12.02 33388 HUF 8981 HUF 42369 HUF
9. 2015.01.02 32928 HUF 9441 HUF 42369 HUF
10. 2015.02.02 33084 HUF 9285 HUF 42369 HUF
11. 2015.03.02 34125 HUF 8244 HUF 42369 HUF
12. 2015.04.02 33404 HUF 8965 HUF 42369 HUF
13. 2015.05.04 33279 HUF 9090 HUF 42369 HUF
14. 2015.06.02 34279 HUF 8090 HUF 42369 HUF
15. 2015.07.02 34158 HUF 8211 HUF 42369 HUF
16. 2015.08.03 33778 HUF 8591 HUF 42369 HUF
17. 2015.09.02 34471 HUF 7898 HUF 42369 HUF
18. 2015.10.02 34629 HUF 7740 HUF 42369 HUF
19. 2015.11.02 34536 HUF 7833 HUF 42369 HUF
20. 2015.12.02 34948 HUF 7421 HUF 42369 HUF
21. 2016.01.04 34383 HUF 7986 HUF 42369 HUF
22. 2016.02.02 35504 HUF 6865 HUF 42369 HUF
23. 2016.03.02 35662 HUF 6707 HUF 42369 HUF
24. 2016.04.04 34917 HUF 7452 HUF 42369 HUF
25. 2016.05.02 36196 HUF 6173 HUF 42369 HUF
26. 2016.06.02 35707 HUF 6662 HUF 42369 HUF
27. 2016.07.04 35667 HUF 6702 HUF 42369 HUF
28. 2016.08.02 36454 HUF 5915 HUF 42369 HUF
29. 2016.09.02 36220 HUF 6149 HUF 42369 HUF

30. 2016.10.03 36392 HUF 5977 HUF 42369 HUF

31. 2016.11.02 36752 HUF 5617 HUF 42369 HUF

32. 2016.12.02 36921 HUF 5448 HUF 42369 HUF

33. 2017.01.02 36915HUF 5454 HUF 42369 HUF

34. 2017.02.02 37091 HUF 5278 HUF 42369 HUF

35. 2017.03.02 37761 HUF 4608 HUF 42369 HUF
36. 2017.04.03 37288 HUF 5081 HUF 42369 HUF

37. 2017.05.02 37930 HUF 4439 HUF 42369 HUF

38. 2017.06.02 37805 HUF 4564 HUF 42369 HUF

39. 2017.07.03 37985 HUF 4384 HUF 42369 HUF

40. 2017.08.02 38301 HUF 4068 HUF 42369 HUF

41. 2017.09.04 38088 HUF 4281 HUF 42369 HUF
42. 2017.10.02 38900 HUF 3469 HUF 42369 HUF

43. 2017.11.02 38714 HUF 3655 HUF 42369 HUF

44. 2017.12.04 38786 HUF 3583 HUF 42369 HUF

45. 2018.01.02 39294 HUF 3075 HUF 42369 HUF

46. 2018.02.02 39269 HUF 3100 HUF 42369 HUF

47. 201803.02 39738 HUF 2631 HUF 42369 HUF

,.,:'i}~- ,·.10_:....... /1
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48. 2018.04.02 39645 HUF 2724 HUF 42369 HUF

49. 2018.05.02 39915 HUF 2454 HUF 42369 HUF

50. 2018.06.04 39872 HUF 2497 HUF 42369 HUF

51. 2018.07.02 40421 HUF 1 948 HUF 42369 HUF

52. 2018.08.02 40405 HUF 1 964 HUF 42369 HUF

53. 2018.09.03 40540 HUF 1829 HUF 42369 HUF

54. 2018.10.02 40892 HUF 1477 HUF 42369 HUF

55. 2018.11.02 40985 HUF 1 384 HUF 42369 HUF

56. 2018.12.03 41 179 HUF 1 190 HUF 42369 HUF

57. 2019.01.02 41 407 HUF 962 HUF 42369 HUF

58. 2019.02.04 41521 HUF 848 HUF 42369 HUF

59. 2019.03.04 41 828 HUF 541 HUF 42369 HUF

60. 2019.04.02 41 995 HUF 374 HUF 42369 HUF

61. 2019.05.02 42175 HUF 194 HUF 42369 HUF

Kelt: Budapest, 2014.04.30.

~ t..~..J.~
K&H Bank Zrt.
Lízingbeadó

[St-", "'~~·\N-t..·..··..·AifÖid~i~·zrt...·····......·....·
Lízingbevevő
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GÉPJÁRMŰ TÁRGYÁBAN KÖTÖTT

ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LíZINGSZERZÖOÉS o 6 -05- 1014

Amely létrejött

Név: K&H Bank Zrt.
Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Cégjegyzékszám: 01 10041043 ÉS
Csoportadó-azonosító szám: 17780120-5-43

mint Lízingbeadó
között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

Név: ALFÖLDVíz Zrt.
Székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Cégjegyzékszám: 04 10001580
Adószám: 13100887-2-04

mint Lízingbevevő

I. A lízingszerződés tárgya és pénzügyi feltételei
1.1. Jelen szerződés alapján a Lízingbeadó vállalja, hogy a jelen szerződésben meghatározott
Gépjárművet megvásárolja, annak érdekében, hogy azt a Lízingbevevő részére zárt végű pénzügyi
lízingbe adja. A szerződés aláírásával a Lízingbevevő a Gépjárművet lízingbe veszi és vállalja, hogya
szerződésben megállapított díjakat határidőre megfizeti a Lízingbeadó részére. A Gépjármű a
futamidő letelte, a lízingdíjak és a maradványérték megfizetése után Lízingbeadó erre vonatkozó
külön nyilatkozatával a Lízingbevevő tulajdonába kerül (zárt végű pénzügyi lízing). A lízingjogviszony
megfelel a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII törvényben foglalt
rendelkezéseknek.

1.2 A Gépjármű azonosítói
Gyártmány, Dacia Dokker Van Atadás várható Atadás-átvételi jegyzőkönyv
típus: Ambiance 1.5 DCi idő~ontia: szerint
Eurotax kód: - Szállító: "Meszlél}}Ii-Autó"Kft.
Alvázszám: Atadás-átvételi Szállító székhelye: 5600 Békéscsaba,Almáskerti

jegyzőkönyv szerint Ipari Park 2.

Motorszám: Atadás-átvételi Szállító 0409004726jegyzőkönyv szerint cégjegyzékszám:
Gyártási év: 2014 Gyári extrák: -
Forgalmi Atadás-átvételi Kiegészítő extrák:rendszám: jegyzőkönyv szerint -

1.3 A pénzügyi lízingszerződés pénzügyi feltételei

A lízingdijak megállapításánál alapul 2765159,- Ftvett, áfa nélküli~iaci ár:
Első lízingdíj ősszege és devizaneme: 1 299 625,- Ft
Első lízingdíj esedékessége: átadás-átvételt me_g_előzően
A havi lízingdíj összege és devizaneme: 42369,- Ft

a díjfizetések esedékessége a
A pénzügyi lízingszerződés futamideje: 60 hónap mellékelt fizetési ütemezés

szerint
Deviza szerződés kötés kori árfolyama: -
Referencia kamatláb I mértéke az 1 havi BUBOR 2,60%elfogadás időpontjában:
Alkalmazott kamatfelár: 3,0% p. a.
THM mértéke -
A lízingdíjak tőke-kamat megbontása: a törlesztési ütemezésben f~laltak szerint
Maradványérték összege és - -devizaneme

Egyéb díjak költségek Jelen szerződés 4.3 pontja, valamint a Lízingbeadó
kondíciós listája szerint
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1.4 Biztosítékok

Szerződés me nevezése Kelte Kötelezett
Felhatalmazó levél ALFOLDVIZ Zrt.

1.5 Biztosítás

CASCO Kötelező felelősség-
Biztosító neve biztosító neve
CASCO Kötelező felelősség-
Biztosítás biztosítás típusa
típusa
Biztosítási 10%, de minimum 50.000,- Ft
önrész

A Lízingbevevő a jelen szerződés tárgyát képező Gépjárműre köteles teljes körű casco biztosítást
kötni, amelyet a Lízingszerződés hatálya alatt a Lízingbeadó hozzájárulása nélkül nem jogosult
megszüntetni vagy módosítani. A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogya Gépjárműre
vonatkozó átadás átvételi jegyzőkönyvet kizárólag abban az esetben írja alá, ha a gépjármű
rendelkezik Biztosító által előírt minimális védelmi követelményekkel.

II. A pénzügyi lízingszerződés létrejötte és a gépjármű átvétele

2.1.) A szerzödö felek megállapodnak abban, hogyaLízingbeadó a Lízingbevevő által megfelelő
gondossággal kiválasztott gépjárművet a jelen szerződés 1.2. pontjában megjelölt Szállítótól, mint
eladótól megvásárolja, annak érdekében, hogya Lízingbevevő részére lízingbe adja. A megrendelés
és/vagy az adásvételi szerződés aláírásával a Lízingbevevő azt is elismeri, hogy az abban foglaltak
szerinti Gépjármű minden szempontból megfelel lízingbe vételi szándékának, tudomásul veszi
továbbá, hogy az adásvételi szerződésben meghatározott körülmények módosulása miatt a
Lízingszerződés egyes feltételei (szállítási határidő, a Gépjármű beszerzési ára stb.) ezen
változásokkal összhangban megváltozhatnak. Az adásvételi szerződésből eredően a vevőt terhelő
kötelezettségek teljesítése - a vételár szerzödés szerinti kiegyenlítésének kivételével - a Lízingbevevőt
terheli.

2.2.) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy mivel a Gépjárművet a saját céljaira maga választotta
ki, a Lízingbeadó semmilyen formában nem felel a Gépjármű lízingbeadás céljára történő
hasznosíthatóságáért és az Adásvételi Szerződésben foglalt szállítói kötelezettségek Szállító részéről
történő teljesítéséért. E címen a Lízingbevevő a Lízingbeadóval szemben sem a lízingdíj
csökkentésére, sem a lízingdíj megfizetésének beszüntetésére, sem bármilyen kártérítésre nem
támaszthat igényt.

2.3.) Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződés rendelkezései szerint az első lízingdíjnak és
ÁFA-nak megfelelő, vagy egyébként a Lízingszerződés alapján a Lízingbeadó részére járó bármely
egyéb összeget a Szállító részére köteles megfizetni, a Gépjármű vételárának kiegyenlítése során a
Lízingbeadó ezen összegeket aSzállítóra engedményezi a Gépjármű vételára kiegyenlítésének
keretében. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogyaLízingbeadó a Gépjármű még ki nem egyenlített
vételárát (engedményezés esetén a Gépjármű vételárának a Lízingbevevő által igazoltan a Szállító
részére kifizetett összegekkel csökkentett részét a 2.5.) pontban foglaltak szerinti átadás-átvételi
jegyzőkönyv kézhezvételét, egyben a)-i) pontban foglaltak maradéktalan és együttes teljesülését
követően fizeti meg a Szállító részére.

a) a Lízingbeadó kézhez vette a Lízingbevevő által aláírt Lízingszerződést, továbbá
amennyiben azt a Lízingbeadó előírta, az ügylettel kapcsolatos érvényesen aláírt
biztosítéki szerződést

b) amennyiben a Gépjármű szállítója nem magánszemély, a Lízingbeadó részére átadásra
kerül a nevére kiállított, a Gépjármű azonosító számát is tartalmazó tételes, szabályos, az
adásvételi szerződésben foglaltak szerinti végszámla, amelynek fizetendő összegében a
Lízingbeadónak járó, de a Lízingbevevő által a Szállítóhoz befizetett ősszegek is
feltüntetésre kerültek, "pénzügyileg rendezett" megjegyzéssel, (magánszemély Szállító
esetén a számlát az adásvételi szerzödés, illetőleg a Szállítónak a részére megfizetett
összegre vonatkozó nyilatkozata helyettesíti)

c) az Lízingbevevő részéről maradéktalanul megfizetésre került az első lízingdíj és az ÁFA
összege,

d) a Gépjárműre megkötésre került a jogszabály által előírt kötelező gépjármű
felelősségbiztosítás,

'i -
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e) a Gépjármű rendelkezik a felszereltségre is vonatkozó, Európára kiterjedő területi hatályú,

teljes körű, és legfeljebb a saját erőnek megfelelő arányú önrészesedést előíró CASCO
biztosítással, amelyben kedvezményezettként a Lízingbeadó került feltüntetésre,

f) amennyiben a biztosítás nem halasztott díjfizetésű, az első biztosítási időszakra szóló
biztosítási díjak a Lízingbevevő részéről befizetésre kerültek, és ezt az Lízingbevevő a
Lízingbeadófelé befizetési bizonylattal igazolta

g) a Gépjárműbe beszerelésre kerültek - amennyiben van ilyen - a biztosítótársaság egyedi
előírásainak megfelelő vagyonvédelmi berendezések és ennek tényét a Lízingbevevő a
Lízingbeadó felé számlákkal igazolta.

h) a Gépjármű átírása megtörtént, az illetékes okmányiroda igazolta, hogy a finanszírozott
gépjármű törzskönyvét a Lízingbeadónak továbbítja.

i) a Lízingbeadó részére átadásra került a forgalmi engedély másolata, amelyben a felek
megállapodásának megfelelően a Lízingbeadó, mint tulajdonos vagy a Lízingbevevő, mint
üzembentartó került feltüntetésre.

2.4.) A Lízingbeadó a Gépjárműre vonatkozó hatályos adásvételi szerződés és a Lízingbevevő
fizetési kötelezettségei teljesítésének biztosítékaként előírt biztosítéki szerződések kézhezvételét
követően felhatalmazza a szállítót a Gépjármű Lízingbevevő részére történő átadására.

2.5.) A Gépjármű birtokbavétele során a Lízingbevevő egyben a Lízingbeadó képviseletében is
eljár, tekintettel arra, hogy a Gépjármű Lízingbevevő által történő átvétele a Gépjárműnek az
adásvételi szerződés teljesítése érdekben történő birtokbavételét is jelenti. A Gépjármű átadását a
Lízingbevevő köteles a Szállítóval együttesen a Lízingszerződés mellékletében meghatározott formájú
átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával a Lízingbevevő a
2.3 a)-i) pontjaiban írt feltételek maradéktalan megvalósulásán túl az alábbiakat igazolják:

a) a Gépjármű okmányai szabályszerűen kerültek kiállításra és átadásra,
b) a Gépjármű megfelel az adásvételi szerződésben foglaltaknak,
c) a Gépjármű hibátlan, az állapotfelmérési lapon rögzítetteknek megfelelő, kipróbált

műszaki állapotban, a megrendelésben és/vagy az adásvételi szerződésben rögzített
tartozékokkal együtt került átadásra, a Lízingbevevő részéről birtokba vételre;

d) a Gépjármű rendelkezik az előírt KRESZ tartozékokkal, forgalmi és egyéb okmányai
szabályszerűen kiállításra és átadásra kerültek és hatósági jelzései megfelelnek az
okmányokban foglaltaknak.

e) a Gépjármű érvényes és további feltételek bekövetkezésétől nem függő gépjármű
felelősség és CASCO biztosítással rendelkezik.

A Lízingbevevő és az általa és a Szállító által érvényesen aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyvet,
továbbá a Gépjármű okmányainak másolatát az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláíratását követően
haladéktalanul belül köteles átadni a Lízingbeadó részére.

2.6.) Lízingbevevő jogosult a Lízingszerződéstől a vételár Lízingbeadó részéről történő
maradéktalan kifizetését megelőzően a Lízingbeadóhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával
elállni. Ilyen esetben a Lízingbevevő elállasi nyilatkozatával egyidejűleg köteles a Lízingbeadónak
megfizetni a Lízingszerződésés az arra tekintettel kötött Adásvételi szerződés megkötésére tekintettel
felmerült költségeit és kárait. A Lízingbeadó jogosult ezen összegeket a részére megfizetett első
lízingdíj terhére elszámolni. A Lízingbeadó abban az esetben jogosult jelen Lízingszerződéstöl elállni,
ha az illetékes okmányiroda a Gépjármű tulajdonosváltásának a gépjármű nyilvántartásban történő
átvezetését bármely okból megtagadja. Ilyen esetben a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadónak az
ügylettel kapcsolatosan felmerült költségeit a Lízingbeadó részére megtéríteni.

2.7.) Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződés hatályba lépését megelőzően birtokba vette a
Gépjárművet, vagy a Lízingbeadó teljesítette a Gépjármű vételárára vonatkozóan fennálló fizetési
kötelezettségét, a Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződést a felsorolt hatályba lépési feltételek
megvalósulásánakelmaradása esetén is hatályosnak tekinteni.

2.8.) A Gépjármű törzskönyv átvételére és őrzésére vagy kiállítása felfüggesztésének
kérelmezésére kizárólag a Lízingbeadó, mint tulajdonos jogosult. Amennyiben a törzskönyv bármely
okból a Lízingbevevőhöz kerülne, köteles azt haladéktalanul a Lízingbeadó részére átadni, ennek
elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minösül. A törzskönyv a lízingjogviszony időtartama alatt a
Lízingbeadó birtokában marad.

III. A Lízingbeadó felelőssége, jogok átruházása

3.1.) A Lízingbevevőtudomásul veszi, hogy tekintettel arra, hogyaGépjárművet maga választott ki,
a Lízingbeadó semmilyen formában nem felel a Gépjármű lízingbeadás céljára történő
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hasznosíthatóságáért. E címen a Lízingbevevő a Lízingbeadóval szemben sem a lízingdlj
csökkentésére, sem a lízingdíj megfizetésének beszüntetésére, sem bármilyen kártérítésre nem
támaszthat igényt. Ugyanezen okból nem terheli a Lízingbeadót semmiféle felelősség a Gépjármű
származásáért, műszaki állapotáért, rejtett vagy egyéb hibájáért. A Gépjármű bármilyen
meghibásodásából eredő káresemény nem mentesíti a Lízingbevevőt a Lízingbeadóval szemben
fennálló fizetési kötelezettsége teljesítése alól.

3.2.) A Lízingbeadó a Uzingszerződés aláírásával, a Szállítóval létrejött Adás vételi szerződésben
számára biztosított kellékszavatossági és jótállási jogait - kezes i felelőssége kifejezett kizárása
mellett, - a Lízingbevevőre engedményezi, ezzel felhatalmazza a Lízingbevevőt ezen jogoknak
közvetlenül a Szállítóval szemben történő érvényesítésére. Az Adásvételi szerződés teljesítésével
kapcsolatban a Uzingbeadó a vételárfizetésen kívül semminemű felelősséget nem vállal. Amennyiben
a Lízingbeadót perbe hívják a Szállító és a Lízingbevevő közöttí bármely - hibás teljesítéssel vagy
egyéb, az Adásvételi szerződés ből eredő jogok éNényesítésével kapcsolatos - jogvitában, úgy annak
költségeit a Lízingbevevő köteles viselni. A szavatossági jogok gyakorlásának elmulasztásából eredő
minden kár a Lízingbevevőt terheli.

IV. A szerződéssel kapcsolatos díjak, költségek
4.1.) A Lízingbevevő jelen szerződés hatálya alatt a jelen megállapodáshoz csatolt fizetési
ütemtervben meghatározott mértékű lízingdíjat, köteles megfizetni. A jelen szerződés alapján
fizetendő lízingdíjak megállapítása során alkalmazott pénzügyi kondíciókat a felek jelen megállapodás
1.3.) pomjában rögzítik. A lízingdíjak tőke- és kamatrészből tevődnek össze, amely a törlesztési
ütemezésben kerül rögzítésre. A Felek megállapodnak, hogy a lízingdíjak vonatkozásában az
elszámolási időszak a Lízingszerződés fizetési ütemtervéban meghatározott lízingdíjak esedékessége
közötti időszak. Az elszámolási időszak utolsó napja a lízingdíj esedékességének napja, ami egyben a
nyújtott szolgáltatás teljesítési időpont ja is. A Lízing jogviszony szerinti ügyletindításkor fizetendő első
lízingdíj teljesítési időpont ja a Lízingszerződés szerinti átadás-átvétel napja, ami egyben a nyújtott
szolgáltatás teljesítési időpont ja is. A Felek megállapodnak, hogya Lízingbevevő az első lízingdíjat a
teljesítési időponttal azonos időpontban fizeti meg.

4.2.) A szerződő felek megállapítják, hogy mind a jelen szerződés szerint fizetendő lízingdíjak az
1.3.) pontban megjelölt referencia kamat alapján változó kamatozásúak, ennek megfelelően a
Lízingbeadó a szerződésben megállapított lízingdíjat jogosult a szerződésben megjelölt referencia
kamatláb megváltozásával összhangban megváltoztatni. A Lízingbeadó a referencia kamat
változásáról rendszeresen, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségen kifüggesztve, illetőleg a
honlapján tájékoztatja a Lízingbevevőt. A lízingdíj megváltozásáról a Lízingbeadó a havonta
megküldésre kerülő díjbekérőn értesíti a Lízingbevevőt. A lízingdíj referencia-kamat változás
következében történő, fentiek szerinti megváltoztatását a Lízingbevevő szerződésmódosítás, illetőleg
minden egyéb értesítés nélkül a számla kézhezvételével elfogadja.

4.3) A szerződéssel kapcsolatosan a futamidő során felmerülő egyéb díjak, költségek

A jelen szerződés hatálya alatt a Lízingbevevő az alábbiakban meghatározott díjak fizetésére köteles,
amely díjak mértéke a Lízingbeadónak az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében kifüggesztett,
továbbá honlapján közzetett mindenkori Kondíciós listájában kerül meghatározásra.

Lezárási díj: a Lízingbevevő által a szerződésnek az abban meghatározott futamidő lejáratát
megelőző, bármely okból történő megszűnése esetén fizetendő díj, amely a szerződés
megszünésekor hátra lévő, le nem járt tőketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és
legalacsonyabb összegét a Kondíciós lista tartalmazza.

Előtőrlesztési díj: a Lízingbevevő által kezdeményezett, az esedékes fizetési kötelezettséget
meghaladó összegű befizetés után fizetendő díj, feltéve, hogy az előtörlesztéssel a szerződés nem
szünik meg. Az előtörlesztési díj az előtörlesztett tőkeösszeg százalékában kerül megállapításra és
legalacsonyabb összegét a Kondíciós lista tartalmazza.

Fizetési felszólítás díja: a Lízingbevevő fizetési késedelme következtében a Lízingbeadó fizetésre
felszólító levelének kiküldése esetén fizetendő díj, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként
kerül megállapításra.

Szerződés felmondási díj: a Lízingbeadó által a Lízingbevevő szerződésszegése következtében
kezdeményezett azonnali hatályú szerződés felmondás esetén fizetendő díj, amelyalkalmankénti,
meghatározott összegként kerül megállapításra.

Futamidő módosítás díja: a szerződésben meghatározott futamidő Lízingbevevő által kezdeményezett
módosítása esetén fizetendő díj, amely a szerződés módosításakor hátralévő, le nem járt tőketartozás
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százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a Kondíciós lista
tartalmazza.

Fizetési ütemezés módosításának díja: a szerződésben meghatározott fizetési ütemterv Lfzingbevevő
által kezdeményezett módosítása esetén fizetendő díj, amely a szerződés módosításakor hátralévő, le
nem járt tőketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a
Kondíciós lista tartalmazza.

Előtörlesztési, futamidő·, ütemezés módosítási kalkuláció elkészítésének díja: a szerződés
Lízingbevevő által kezdeményezett módosítása érdekében a fennálló fizetési kötelezettségeket
tartalmazó új kimutatás elkészítésének díja, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül
megállapításra.

Üzembentartó személyének megváltoztatása után fizetendő dlj: meghatározott feltételek fennállása
esetén a szerződés hatálya alá tartozó gépjármű fogalmi engedélyébe bejegyzett üzembentartó
személyének megváltoztatásához történő hozzájárulás esetén a Lízingbevevő által fizetendő díj,
amelyalkalmankénti, meghatározott összegben kerül megállapításra.

Szerződés harmadik személy részéről történő átvállalásával kapcsolatos hitelbírálat díja: a
Lízingbeadóval szerzödö fél személyének a Lízingbevevő tartozásainak átvállalásával történő
megváltozására irányuló igényesetén az átvállaló hitelképességének megállapításával kapcsolatos
eljárás díja, amelynek megfizetése a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az átvállalással
kapcsolatos hitelbírálat díja a kérelem benyújtásakor hátralévő, le nem járt tőketartozás százalékos
mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabbösszegét a Kondíciós lista tartalmazza.

Egyéb szerződésmódosítás díja: a szerződésnek a Lízingbevevő által kezdeményezett fentiekben
nem nevesített módosítása esetén fizetendő díj, amely a szerződés módosításakor hátralevő, le nem
járt tőketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a
Kondíciós lista tartalmazza.

Kezes személyének megváltoztatásával kapcsolatos eljárás díja: a szerződésben foglalt
kötelezettségek teljesítésének biztosítékaként kötött készfizető kezességvállalási szerzödés
megszüntetése és a Lízingbeadó által hitelképesnek minősített harmadik személlyel új készfizető
kezességvállalási szerződés megkötése, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül
megállapításra.

Dokumentáció egyeztetés díja: amennyiben a Lízingbevevő a forgalmi engedély módosítását
követően elmulasztja az adatváltozásról a forgalmi engedély másolatának bemutatásával a
Lízingbeadót értesíteni, a Lízingbeadó az adategyeztetés érdekében megkeresi a közhiteles
nyilvántartást és erre tekintettel a Lízingbevevővel szemben a Kondíciós listában megállapított
egyszeri díjat érvényesít.

E/számolás készítésének, értesítők, bizonylatok kiállításának díja: a Lízingbevevő kérelmére a
finanszírozási szerződés megszüntetése érdekében fizetendő összeg megállapítása érdekében
készített kimutatás, továbbá elszámolással kapcsolatos értesítések, számviteli bizonylatok
kiállításának díja, amelyalkalmankénti, meghatározottösszegként kerül megállapításra.

Hozzájárulások kiadásának (taxi engedélv. átalakítási engedélv. használatba adási engedélv. forgalmi
engedély csere, rendszám csere) díja: hatósági engedélyek benyújtásához szükséges finanszírozói
hozzájárulás kiállításának díja, amelyalkalmankénti meghatározottösszegként kerül megállapításra.

Adategyeztetési díj: a Lízingbevevő kérelmére a szerződés másolata, és az Üzletszabályzat, valamint
a szerzödéssel kapcsolatos egyéb dokumentumok másolatának, továbbá igazolások és korábban
nem nevesített egyéb nyilatkozatok kiadásának, valamint a rendkívüli adategyeztetés díja, amely
alkalmankénti meghatározott összegként kerül megállapításra.

Deviza alapú szerződés forint alapúvá alakításának díja: a Lízingbevevő kérelmére bármely, forinttól
eltérő idegen devizanem alapú szerződésnek a futamidő alatt kizárólag egy alkalommal történő, forint
alapú szerződéssé történő átalakítása után fizetendő díj.

KHR Ügvféltudakozvány lekérdezés díja: a Lízingbevevő kérelmére a Központi Hitelinformációs
Rendszerből történő adatlekérdezés díja, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül
megállapításra.

Intervenciós díj: a Lízingbeadó által a Lízingbevevő nem szerződésszerű magatartása következében
tett intézkedések (fizetési felszólítás) következtében felmerülő költségek fedezetéül felszámításra
kerülő, a kondíciós listában megállapított díj, amely a megtett intézkedés sikerétől függetlenül
fizetendő és a szerződés hatálya alatt intézkedésenkéntismételten is kiszabható.

:1 /
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A Lízingbeadó a Kondfciós listát a piaci feltételeknek megfelelően, árazási elveiben foglaltakkal
összhangban, időszakonként módosítja. A módosított Kondíciós lista az abban megjelölt időponttól
hatályos.

4.4.) Az Lízingbevevőt, mint a Gépjármű használóját és üzembentartóját terheli a Gépjármű
birtoklásával és használatával kapcsolatos valamennyi költség, ideértve a kötelező biztosítás díját, a
Gépjárműre tekintettel kiszabott bfrságok, díjak, közterhek (teljesítményadó), valamint a Gépjármű
bárminemű átalakításával kapcsolatosan kirótt bírság, vámpótlék, stb. megfizetését is. Ha a
Lízingszerződés hatálya alatt a Gépjármű birtoklásával vagy használatával kapcsolatban valamely
felmerült költséget, bírságot vagy kárigényt a Lízingbevevő helyett a Uzingbeadó egyenlftene ki,
annak összegét a Lízingbevevő az erre vonatkozó értesítést követően haladéktalanul köteles
megfizetni a Lízingbeadó részére.

4.5.) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségeit
mindaddig a szerződés szerinti ütemezésben köteles teljesíteni - ideértve azt az időszakot is, ameddig
a Gépjárművet bármely okból nem tudta használni - amíg a szerződés a XI. fejezetben szabályozottak
szerint meg nem szűnik.

4.6.) Amennyiben a Lízingbeadónak a szerződés azonnali hatályú felmondása vagy a Lízingbevevő
érdekkörében bekövetkezett okból történt megszűnése következtében, akár a lejárt tartozások
beszedésével, akár a Gépjármű Lízingbeadó részére történő visszaszármaztatásával vagy a
szerződéssel kapcsolatos biztosítékának érvényesítésével, akár egyéb nem várt okból további
költségei merülnek fel, azokat a Lízingbevevő köteles haladéktalanul megtéríteni.

4.7) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése
esetén Lízingbeadó a késedelem időtartamára a késedelmesen teljesített összeg után a mindenkor
érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét, devizában megállapított fizetési kötelezettség késedelmes
teljesítése esetén a késedelmes összeg további 2%-kal növelt mértékét számítja fel késedelmi kamat
címén.

4.8.) A Lízingbevevő minden általa fizetendő összeget a fizetési ütemtervben foglalt esedékességi
időpontokban,ennek hiányában a Lízingbeadó felhívására az alábbiak szerint köteles megfizetni:

a) a Lízingbeadó által küldött értesítőn feltüntetett bankszámlára történő átutalással
illetőleg csoportos beszedési megbízás alkalmazásával vagy

b) postai készpénz befizetési utalványon a szerződés azonosító számának
megadásával,vagy
c) bármely K&H Bankfiókban az ügyfélfogadási idő alatt pénztári befizetéssel.

4.9.) A jelen szerződés alapján nyújtott szolgáltatás a 2013. évi CCXXXVII törvény rendelkezései
szerinti pénzügyi szolgáltatás, ennek következtében - a jelen szerződés aláírásának időpontjában
irányadó jogszabályok megváltozásáig - a felszámított szerződéskötési díj, ügyleti és késedelmi
kamat, valamint átvállalási, módosítási és lezárási díj tárgyi ÁFA mentes.

4.10.) A Lízingbeadó a Lízingbevevő által részére megfizetett összegeket - a Uzingbevevő részére
küldött ezzel ellentétes tájékoztatás hiányában, - az alábbi sorrendben tudja be követeléseibe:

yy) a Lízingbevevő helyett harmadik személyek felé megfizetett összegek
zz) költségek, díjak
aaa) késedelmi kamatok,
bbb) lízingdíj kamat tartalma,
ccc) lízingdíj tőke tartalma.

V. Az alkalmazott kamatok, költségek és díjak egyoldalú módosítása
5.1.) A Lízingbeadó a Lízingszerződésben megállapított kamat, illetve költség és díjtétel mértékét
jogosult megváltoztatni, amennyiben az adott szolgáltatást befolyásoló feltételek módosulnak. A
Lízingbeadó az alább felsorolt, a kamat-, díj és költségelemekre kihatással bíró huzamosabb ideig
fennálló okok változásának együttes, tényleges hatásainak vizsgálata és alapos elemzése alapján
dönt a finanszírozási szerződés kamat-, díj- vagy költségelemének egyoldalú a kiváltó okok hatásával
arányos mértékben történő rnódosltásáról Abban az esetben, ha valamely feltétel változása a kamat-,
díj- vagy költségelem csökkentését teszi indokolttá, a Lízingbeadó a Lízingbevevővel kötött
szerződésébenaz ilyen irányú módosítást is érvényesíti.

Jogi, szabá/Yozói környezet megváltozása
ee) a hitelező - hitel-, és pénzügyi lízingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvétlenül

érintő - tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó
jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a hitelezőre kötelező egyéb szabályozók
megváltozása;
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ff) a hitelező - hitel-, és pénzügyi lízingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan érintő _

tevékenységéhez kapcsolható közteher- (pl. adó-) változása, a kötelező tartalékolási szabályok
változása;

gg) kötelező betétbiztosítás összegének, vagy díjának változása.

A pénzpiaci feltételek. a makrogazdasági környezet módosulása
a hitelező forrásköltségeinek változása / pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, így
különösen, de nem kizárólagosan:

Magyarország hitelbesorolásánakváltozása
az országkockázati felár változása (credit default swap)
jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása
bankközi pénzpiaci kamatlábak /hitelkamatok változása
a Magyar Állam vagy a hitelező által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék
egymáshoz képest történő elmozdulása,
refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve
kibocsátója elismert külső hitelminősítő szervezet általi kockázati besorolásának változása
vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása,
hitelező lekötött ügyfélbetéteinek kamatának változása

A Lízingbevevő kockázati megítélésének megváltozása
a) a Lízingbevevő, illetve a hitelügylet más kockázati kategóriába történő átsorolása a hitelező

vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy belső
adósminősítési szabályzata alapján - különös tekintettel a Lízingbevevő pénzügyi helyzetében
és fizetőképességi stabilitásában bekövetkező változásokra -, ha azt az új kockázati
kategóriába történő átsorolás az értékvesztés ,és ezáltal az alkalmazott kockázati felár
mértékének változtatását teszi indokolttá.

b) A hitelező vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy
hitelező adósminősítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek,
illetve ügyfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati
kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását
teszi indokolttá.

c) A nyújtott kölcsön vagy hitel fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében bekövetkező
legalább 10%-os változás.

A Lízingbeadó a kockázati megítélés megváltozása alapján nem érvényesít kamatemelést azon
ügyfeleknél, akik szerződési kötelezettségeiket folyamatosan teljesítették, a hitel futamideje alatt nem
estek fizetési késedelembe.

5.2.) A Lízingbeadó a Lízingszerződéshez kapcsolódó egyéb költséget és díjat évente maximálisan
a Központi Statisztikai Hivatal által közzetett éves átlagos infláció mértékében emel.

5.3.) A Lízingbeadó a fentiekben felsorolt okokon túl vis maior események - hirtelen bekövetkező
nagyfokú pénz- és tőkepiaci zavarok - bekövetkezés esetén átmenetileg, kizárólag a zavar
elhárultáig, a PSzAF egyidejű tájékoztatása mellett jogosult egyoldalúan kamatot, díjat vagy költséget
módosítani.

5.4.) A Lízingbeadó a lízingszerződésben a fentiekben szabályozottak szerinti egyoldalú kamat,
költség és díjmódosításon túl egyéb feltételt, ideértve az egyoldalú módosításra okot adó körülmények
felsorolását is, egyoldalúan nem módosítja a Lízingbevevő számára kedvezőtlenül. A Lízingbeadó
egyoldalúan új díjat vagy költséget nem vezet be, és nem változtatja meg a Lízingbevevőre
hátrányosan a kamat, díj vagy költségelemek számítási módját. A Lízingbeadó a Lízingbevevővel
kötött szerződésnek a Lízingbevevő számára nem kedvezőtlen egyoldalú módosításának jogát
fenntartja.

VI. Előtörlesztés
6.1.) Amennyiben a Lízingbeadó a törlesztési ütemtervbenelőírt havi esedékes lízingdíj összegénél
magasabb összegű fizetést teljesít, az esedékes fizetési kötelezettség teljesítését követően
fennmaradó összeggel a Lízingbeadó a még esedékessé nem vált tőketartozást csökkenti oly módon,
hogya lízingdíjak száma és esedékességük időpontja nem változik, a fizetendő lízingdíj összege és
annak tőke-kamat megbontás aránya ismételten megállapításra kerül. A Lízingbeadó a módosított
törlesztési ütemezést megküldi a Lízingbevevő részére. Előtörlesztés esetén a Lízingbevevő a
kondíciós lista szerinti Előtörlesztési díj megfizetésére köteles.

I
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VII. A Gépjármű üzemeltetése
7.1.) A lízingjogviszony időtartama alatt a Lízingbevevő viseli a Gépjármű birtoklásával és
üzemeltetésével összefüggő valamennyi költséget és a kárveszélyt, ideértve azokat a károkat is,
amelyek megtérítésére senki sem kötelezhető. A költségek körében viselni köteles a szerzödés
hatálya alatt esetlegesen kiszabásra kerülő szabálysértési és egyéb bírságot, és parkolási díjakat
valamint a kockázatot. A Lízingbevevő köteles a Gépjárművet az előírásoknak megfelelően
üzemeltetni, javíttatni, karbantartani, és elvárható gondossággal használni, birtokolni. A Lízingbevevő
köteles biztosítani az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, így kötelessége az
üzemeltetéshez előírt engedélyek beszerzése. A Lízingbevevö a Lízingbeadó felé kártérítési
felelősséggel tartozik a Gépjármű normál használatot meghaladó értékcsökkenésért, teljes vagy
részleges meghibásodásáért, megrongálódásáért, birtokán kívül kerüléséért.

7.2.) A Lízingbevevő a Gépjármű okmányaiban, hatósági jelzéseiben (forgalmi engedély,
érvényesítő címke, környezetvédelmi kártya, törzskönyv, rendszám) bekövetkezett bármilyen változást
vagy rongálódást köteles az illetékes hatóságnak és a Lízingbeadónak az arról való tudomásszerzést
követő 5 napon belül bejelenteni, illetöleg üzembentartói minőségénél fogva a szükséges
adatmódosftással kapcsolatban eljárni.

7.3.) A Lízingbeadó jelen szerződésben foglalt felhatalmazása alapján a Lízingbevevő jogosult és
egyben köteles a Gépjármű kezelési útmutatójában, szervizkönyvében vagy szervizfüzetében előírt
idöpontokban a garanciális vizsgálatokat, műszaki állapot ellenörzést és javításokat, illetve az
idöszakos műszaki vizsgálatot elvégeztetni. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogya Gépjármű javítása
új gépjármű esetén kizárólag a Szállító hivatalos márkaszervizei, ennek hiányában a Lízingbeadó által
jóváhagyott szerviz által végeztethetö el.

7.4.) A Lízingbevevö köteles a Gépjárművet rendeltetésszerűen használni. Kizárólag a Lízingbeadó
elözetes engedélyével lehet a Gépjárművet verseny, oktatás, taxi, illetőleg bármely más olyan célra
felhasználni, amely a normál használattal együtt járó kopást és elhasználódást meghaladó
elhasználódáshoz vezethet. A Lízingbevevö vétkességtől függetlenül köteles a Gépjármű
meghibásodását vagy rongálódását, saját költségén a károsodást megelőző állapot szerint
helyreállíttatni. A Lízingbevevő az ennek elmulasztásából eredő károkért a Lízingbeadónak kártérítési
felelösséggel tartozik. Ugyancsak kártérítési felelősséggel tartozik a Lízingbevevő azért a kárért, ami a
Lízingbeadót amiatt éri, hogy a Gépjármű piaci értéke elmarad a Gépjárművel azonos trpusú (típus és
modell azonosítójú) és életkorú gépjárművek átlagos piaci értékétől, függetlenül attól, hogy a
Gépjármű megfelel-e a forgalmi- és üzembiztonsági előírásoknak, üzemkész és hibamentes
állapotban van-e. Vitás esetben a Lízingbevevő független minőségvizsgáló szerv (a Lízingbeadó által
elfogadott igazságügyi Gépjárműszakértő) szakértői véleményét kérheti. A szakértői véleményezés
költségeit a Lízingbevevő köteles viselni.

7.5.) A Lízingbevevő a Gépjárművön az átadás-átvételkori állapothoz képest utólagos beépítést,
változtatást, átalakítást, feliratok elhelyezését csak a Lízingbeadó előzetes írásos engedélye alapján,
kizárólagosan saját költségére végez(tet)het. A Lízingbeadó írásos felhatalmazása nélkül a "hatósági
átalakítási engedély" nem jogosítja fel Lízingbevevőt az átalakítás elvégzésére vagy elvégeztetésére.
A Gépjármű bármely átalakítása, megváltoztatása, csak a Gépjármű generálimportőrének hivatalos
márkaszervizei,ennek hiányában a Lízingbeadó által jóváhagyott szerviz által végeztethető.

7.6.) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogyaLízingbeadó a beépítéseken és átalakításokon írásos
beleegyezése hiányában is tulajdont szerez. Engedély nélküli beépítés, átalakítás esetében és
különösen a Lízingszerzödés megszűnésekor a Lízingbeadó jogosult a Gépjármű átalakítás előtti
állapotának visszaállítását megkövetelni,vagy a Lízingbevevő költségére a visszaállítást elvégeztetni.

7.7.) A Gépjármű használatának vagy birtoklásának szüneteltetésével, illetőleg a Gépjármű
megsemmisülésévelösszefüggésben keletkezett bármely kár a Lízingbevevőt terheli, és nem érinti a
Lízingbevevő lízingdíj fizetési kötelezettségét. A Gépjármű meghibásadása vagy megsemmisülése
esetén a Lízingbeadó nem köteles cseregépjárművet biztosítani, illetőleg a Gépjármű helyébe lépö
értéket annak helyreállításáravagy pótlására fordítani.

7.8.) A Lízingbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a Gépjármű kizárólag a CASCO
biztosításbanmegjelölt országokba vihető ki.

VIII. Biztosítás és biztosítási események

8.1.) A Lízingbevevő köteles a birtokbaadással egyidejűleg a Gépjárműre qépjármü
felelősségbiztosítást kötni és a Lízingszerződés megszűnéséig gondoskodni annak fenntartásáról.
Lízingbevevő köteles meggyőződni arról, hogyabirtokbaadás időpontjában aláírt biztosítási ajánlat
alapján a biztosítás létrejött-e. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogya biztosítási szerzödés
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hiányából eredö károkat - ideértve a Lízingbeadónál ezzel kapcsolatosan felmerülö károkat is _
viselni köteles, függetlenül attól, hogya biztosítási szerzödés létrejöttének elmaradása kinek róható
fel.

8.2.) Káresemény bekövetkezését a Lízingbevevö köteles a Lízingbeadónak - lopáskár esetén
egyidejűleg a területileg illetékes rendőrkapitányságnak - 2 munkanapon belül bejelenteni és a
Biztosítónál a kárrendezés érdekében jelen szerződésben, valamint a Biztosítótársaság ügyfél és
termék tájékoztatójában foglaltak szerint eljárni. Totálkár és lopáskár káresemény bekövetkezése
esetén a Lízingszerzödés megszűnik, és a felek a káresemény bekövetkezése napjára egymással
elszámolnak. A Lízingbeadó a casco biztosítás alapján a Biztosító által részére fizetett összeggel a
Lízingbevevővel szemben fennálló követelését csökkenti, annak a követelés megszűnését követően
fennmaradó részét a Lízingbevevő részére kifizeti. Abban az esetben, ha a Biztosító által fizetett
összeg nem éri el a Lízingbevevő Lízingbeadóval szemben fennálló teljes tartozását, úgy a
különbözetet a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadó részére a Lízingszerződés rendelkezései szerint
megfizetni.

8.3.) A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogyaLízingszerződés hatálya alatt a
Gépjárművet kizárólag a Szállító hivatalos márkaszervizeiben javíttatja. A Lízingbevevő tudomásul
veszi, hogy jelen kötelezettsége teljesítésének elmulasztása esetén a Lízingbeadó jogosult a
Lízingszerződést azonnali hatállyal felmondani.

8.4.) A Lízingbevevő köteles a sérült Gépjárművet a káresemény bekövetkezésekor a Lízingbeadó
által elfogadott vagy kijelölt márkaszervizbe szállíttatni, vagy helyszíni felmérést kérni és a
Lízingbeadó utasításai szerint eljárni, tudomásul veszi azonban, hogyakáreseményt szenvedett
Gépjármű helyreállítása a kárszemle jegyzőkönyv alapján a biztosító által fizetendő összeg
ismeretében rendelhető meg.

8.5.) A Lízingbeadó a Lízingszerződés megszűnését nem eredményező biztosítási esemény
kapcsán a biztosító által fizetendő összeg felvételére egyedi engedélyével felhatalmazhatja a
helyreállítást végző szervizt. A Lízingbevevő erre irányuló kérelmet a kárfelvételi jegyzőkönyv,
valamint a javítási számla (helyreállitása előtti időpontban javítási előkalkuláció) másolatának
csatolásával nyújthat be a Lízingbeadóhoz.

8.6.) Amennyiben a biztosítótársaság a Lízingbeadónak teljesíti a kifizetést, azt a Lízingbeadó a
Gépjármű helyreállításának igazolását követö 5 munkanapon belül a helyreállítást végzö szerviznek,
amennyiben a helyreállítást a Lízingbevevö a szerviznek megelőlegezte és ezt a Lízingbeadó felé
hitelt érdemlöen igazolja, a Lízingbevevőnek kifizeti. A Gépjármű megsemmisülése esetén a
Lízingbeadó nem köteles a biztosítási összeget a Gépjármű helyreállításáravagy pótlására fordítani.

8.7.) Biztosítási eseményesetén az önrészt a Lízingbevevő köteles megfizetni, illetve a
Lízingszerződés megszűnéséhez vezető biztosítási esemény kapcsán a Lízingbevevő köteles az
avultatás összegének megfizetésére is. A Lízingszerződés megszűnéséhez vezető biztosítási
esemény bekövetkezésekor a biztosító által fizetett összegek, valamint gazdasági totálkár esetében a
Gépjármű értékesítéséből befolyó összeg (roncsérték) minden esetben a Lízingbeadót illetik meg,
mely összegek a Lízingbevevő tartozásait csökkentik.

8.8.) Abban az esetben, ha a káresemény során bekövetkezett kár összege a Gépjármű értékéhez
viszonyítva különösen magas, akkor a Lízingbeadó a saját megítélése alapján, kockázatai
csökkentése érdekében jogosult a biztosító által kifizetett összeget a Lízingbevevő tőketartozásainak
arányos - esetlegesen a Lízingszerződés megszűnését is eredményező- csökkentésére fordítani.
IX. Biztosítékok

9.1.) A Lízingbeadó az üzleti kapcsolat fennállása alatt bármikor jogosult a Lízingbevevőtől
megfelelő biztosítékot, vagy a korábban már nyújtott biztosíték kiegészítését kérni annak érdekében,
hogya biztosíték mértéke minden esetben biztosítsa a Lízingbeadó Lízingbevevővel szemben
fennálló követelésének megtérülését. Az alkalmazandó biztosítékot a Lízingbeadó az ügyfélminösítés
során tett megállapítások alapján határozza meg. A Lízingbevevővel kötött egyedi szerződés
biztosítékaként a Lízingbeadó a Polgári törvénykönyvben felsorolt szerződést biztosító
mellékkötelezettségek bármelyikét, továbbá azonnali beszedési jogot, valamint a nem magánszemély
Lízingbevevö tulajdonosának kötelezettségvállalását is elöírhatja a jogviszony fenntartásának
feltételeként. Amennyiben a Lízingbevevő a szerződés hatálya alatt a Lízingbeadó által kért biztosíték
nyújtásától elzárkózik, úgy a Lízingbeadó jogosult a további szolgáltatások felfüggesztésére, továbbá
megnövekedett kockázatai csökkentése érdekében a szerződés felmondására. A biztosítékok
nyújtásával - ideértve a szerződés megkötését is - fenntartásával és megszünésével kapcsolatos
valamennyi költség a Lízingbevevőt terheli.
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9.2.) A Lízingbevevő köteles gondoskodni a Lízingbeadó javára alapított biztosíték fedezeti
értékének megőrzéséről. A Lízingbeadó jogosult ellenőrizni a biztosítékok meglétét, illetve azok
megfelelő kezelését. Ha a Lízingbevevő által biztosítékul lekötött vagyontárgy értéke a
szerződéskötéskori állapothoz képest csökken, így már nem nyújt kellő fedezetet, abban az esetben a
Lízingbevevő köteles a biztosítékot megfelelő módon kiegészíteni. A biztosíték értékében,
értékesíthetőségében vagy más lényeges körülményében bekövetkezett változásokról a Lízingbevevő
köteles haladéktalanul tájékoztatni a Lízingbeadót.

9.3.) A Lízingbeadó követelése érvényesítése során jogait oly módon gyakorolja, hogy az a
követeléseinek kielégítését a legeredményesebben szolgálja. A Llzingbeadó követelésének
rendezése során a Lízingbevevő bármely biztosítékul szolgáló vagyontárgyából sortartási kifogás
figyelembe vétele nélkül kereshet kielégítést. A biztosítékok érvényesítése eredményeképpen befolyt
összegeket a Lízingbeadó elsősorban követelése kielégítésére használja fel, az azt meghaladó
mértékben pedig átutalja a Lízingbevevő által megjelölt bankszámlára. A Lízingbeadó követelései
teljes megtérülését követően a Lízingbevevő kérésére és költségére gondoskodik a biztosítékok
felszabadításáról.

9.4.) A Lízingbeadóval fennálló üzleti kapcsolat során a Lízingbevevő köteles biztosítani, hogya
Lízingbeadónak a Lízingbevevővel kötött szerződésből eredő jogai és követelései legalább azonosan
(pari passu) rangsorolódjanak a Lízingbevevővel szemben a szerződéskötés időpontjában fennálló és
az azt követően keletkező összes egyéb hitelezői igénnyel. A Lízingbevevő kötelezi magát továbbá
arra, hogy nem hoz olyan döntést és nem vállal olyan kötelezettséget, mellyel a Lízingbeadót más
hitelezőjével szemben kedvezőtlenebb helyzetbe hozná.

X. A Lízingbevevő Gépjárművel kapcsolatos egyéb kötelezettségei
10.1.) A Lízingbevevő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogya
Lízingbeadó tulajdonát sérelem ne érje. A Lízingbevevő a Gépjárművet meg nem terhelheti, el nem
zálogosíthatja, a Lízingbeadó kifejezett erre irányuló írásbeli hozzájárulása nélkül tovább bérbe nem
adhatja, a Gépjármü birtoklását vagy használatát harmadik személynek (magánszemély Lízingbevevő
esetén kivételt képez ez alól a vele közös háztartásban élő vezetői engedéllyel rendelkező nagykorú
közeli hozzátartozó) át nem engedheti. Amennyiben a Lízingbeadó erre engedélyt ad, a Lízingbevevő
a harmadik személy magatartásáért sajátjaként felelős.
10.2.) A Lízingbevevő a Gépjármű eltűnése (ideértve a lopás esetét is), zár alá vétele, lefoglalása,
végrehajtási eljárásba vonása, valamint a nem magánszemély Lízingbevevö ellen induló
végelszámolási, felszámolási, csődeljárás veszélye esetén vagy bekövetkeztekor köteles a
Lízingbeadót haladéktalanul írásban értesíteni. Ugyancsak köteles a Lízingbevevő a Lízingbeadót
értesíteni, amennyiben a Gépjárművel kapcsolatosan a szállítóval szemben a 3.2 pontban foglaltak
alapján szavatossági igényt kíván érvényesíteni. A jelen pontban foglalt értesítések elmulasztása
súlyos szerződésszegésnek minősül.
10.3.) A Lízingbeadó jogosult a szerződés rendelkezéseinek - különösen azon kőtelezettségeknek,
amelyek elmulasztása azonnali hatályú felmondáshoz vezethet - betartását ellenőrizni, amely jog
gyakorlását a Lízingbevevő biztosítani köteles. Ugyancsak köteles a Lízingbevevö a Lízingbeadó
felhívására bármely, a szerződésben foglalt jogok gyakorlásához, illetőleg kötelezettségek
végrehajtásához szükséges nyilatkozatot haladéktalanul megtenni és a vonatkozó okiratot a
Lízingbeadó rendelkezésére bocsátani.

10.4.) Amennyiben valamely felügyeleti szerv, illetve hatóság ellenőrzést gyakorol, vagy más olyan
hatósági eljárást végez a Lízingbevevövel szemben, amely a Gépjárműre hatással lehet, a
Lízingbevevö köteles az eljárás megindításáról, megszűnéséröl, valamint annak végeredményéről,
illetve a Lízingbeadó erre vonatkozó igénye esetén a Lízingbeadó által az üggyel kapcsolatban feltett,
a szerződés teljesítésével összefüggő kérdésekről a Lízingbeadót haladéktalanul tájékoztatni.

XI. A szerződés megszűnése
11.1.) A jelen szerződés (i) a Lízingbevevő fizetési kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésével,
(ii) a Lízingbeadó azonnali hatályú felmondásával vagy (iii) a Lízingbevevő jogutód nélküli
megszűnésével szűnik meg. A Gépjármű megsemmisülésével csak a jelen szerzödésben
szabályozottak szerinti lízingjogviszony szűnik meg, az abból eredően fennmaradó, a Lízingbevevő
által a 11.4.) pontban foglaltak szerint fizetendő összeg a jelen szerződés szerint fizetendő lízingdíjak
módosításával,a törlesztésre irányadó szabályok szerint kerül megfizetésre.

11.2.) A jelen szerződés a Lízingbevevő részéről egyoldalúan nem mondható fel, a szerzödésnek a
Lízingbevevő által kezdeményezett megszüntetésére kizárólag a VI. fejezetben szabályozott
előtörlesztés esetén kerülhet sor.
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11.3.) A Lízingbevevő lízingdíj fizetési kötelezettségei maradéktalan teljesítése esetén a Lízingbeadó
írásbeli nyilatkozatot állít ki arról, hogya Lízingbevevő megszerezte a Gépjármű korlátozásmentes
tulajdonjogát.

11.4.) A Gépjármű megsemmisülésének rninösül annak eltulajdonítása, illetőleg az akáresemény,
amelynek következtében a biztosítótársaság megállapítása szerint helyrehozhatatlan műszaki vagy
gazdasági totálkárt szenved. Ha a Gépjárművet eltulajdonítják, abban az esetben a rendőrségi
nyomozást felfüggesztő határozatának, ha a Gépjármű totálkárt szenved, akkor a biztosító totálkárra
vonatkozó nyilatkozatának Lízingbeadó általi kézhezvételekor állapítható meg a Gépjármű
megsemmisülésének, és egyben a Lízingjogviszony megszűnésének időpontja. Ennek megfelelöen a
Lízingbevevő akáresemény bekövetkeztétől függetlenül továbbra is változatlan tartalommal köteles
teljesíteni a szerzödésböl eredő fizetési kötelezettségét az alábbi bekezdésben szabályozottak
figyelembevételével. A Gépjármű megsemmisülése esetén a lízing jogviszonyakáresemény
bekövetkezésének időpontjában, azaz visszamenőleges hatállyal szűnik meg.

Jelen szerződés aláírásával a felek megállapodnak abban, hogya lízingjogviszonynak a Gépjármű
megsemmisülése következtében történő megszűnésével egyidejűleg minden kifejezetten erre irányuló
külön jognyilatkozatuk nélkül a megszűnt lízingjogviszonyból eredő tartozások megfizetésére
részletfizetési megállapodást kötnek, amelyet az elszámolás megküldését követően foglalnak írásba.
A részletfizetési megállapodás alapján fizetendő havi részletek összege megegyezik a megszűnt
lízingjogviszony fizetési ütemtervében rögzített összegekkel. A Lízingbevevőnek a lízingjogviszony
futamidő lejárta előtti megszűnéséből eredően keletkezett egy összegű fizetési kőtelezettségét a
Lízingbeadó a részletfizetési megállapodás létrejöttét követően, utólag, a rendőrségi nyomozást
felfüggesztő határozatának, illetőleg a biztosító totálkárra vonatkozó nyilatkozatának kézhezvételétől
számított 15 napon belül a 12. pont szerinti elszámolás megküldésével közli. Az elszámolás
ismeretében bármelyik fél igényelheti a jelen pont szerinti részletfizetési megállapodás közös
megegyezéssel történő módosítását. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha nem
teljesíti a jelen pont szerint létrejött részletfizetési megállapodás szerinti fizetési kötelezettségét, a
Lízingbeadó jogosult a részletfizetési megállapodást azonnali hatállyal felmondani. Az azonnali
hatályú felmondással a Lízingbevevőnek a megszűnt lízingjogviszonyból eredő, 11.7.) pontban
foglaltak szerint megállapított fizetési kötelezettsége egy összegben, azonnali hatállyal esedékessé
válik.

11.5.) A lízingjogviszony 11.1.) pontban foglaltak szerinti megszűnése estén a Lízingbevevő a
Gépjármű birtokában lévő okmányait és tartozékait az elszámolás kézhezvételét követő 2
munkanapon belül köteles átadni a Lízingbeadó képviselője részére. Amennyiben a Lízingbevevő
nem gondoskodott a gazdaságosan nem helyreállítható Gépjárműnek a Lízingbeadó által megjelölt
telephelyre történő elszállíttatásáról, azt a Lízingbeadó a Lízingbevevőköltségére elvégezteti.

11.6.) A Lízingbeadó a jelen szerződést azonnali hatállyaljogosult felmondani, ha:
mmmm) a Lízingbevevő jelen szerzödés 2.8.),4.1.),4.5.),4.6.),7.1.)-7.4.),7.8.),8.1.)-8.4.),

8.7.), 9.1.)-9.2), 10.2), 10.3.) és 10.4.) pontjaiban foglalt kötelezettségeinek nem tesz
eleget, mely súlyos szerződésszegésnek minősül,

nnnn) a Lízingbevevő jelen szerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettsége
teljesítésének késedelme a 15 napot meghaladja,

0000) a Lízingbevevő vagy a dologi adós megszegi a jelen szerzödésböl eredő fizetési
kötelezettségekteljesítésének biztosítására szolgáló biztosítéki szerzödést,

pppp) A Lízingbevevő a Lízingbeadó által előírt adatszolgáltatási, tájékoztatási
kötelezettségének a Lízingbeadó erre irányuló felhívásában foglaltak ellenére sem tesz
eleget,

qqqq) a Gépjármű káresemény folytán jelentős értékvesztést szenved, vagy az időközben
bekövetkező árfolyamváltozások hatására a Gépjármű fedezeti értéke jelentős mértékben
lecsökken és a Lízingbevevő nem gondoskodik a Lízingbeadó részéről elfogadható
mértékű biztosíték nyújtásáról

rrrr) a nem magánszemély Lízingbevevő ellen felszámolási eljárást kezdeményezett harmadik
személy, illetve ha az ilyen Lízingbevevő csöd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárást
kezdeményezettönmaga ellen,

ssss)a Lízingbevevőellen végrehajtási eljárás indult
tttt) a Lízingbevevőnek Lízingbeadóval szemben fennálló bármely egyéb jogviszonyát

szerződésszegésmiatt a Lízingbeadójogosult felmondani,
uuuu) az Üzletszabályzatáltalános részében meghatározottegyéb esetekben.

11.7.) A szerződés azonnali hatállyal történő felmondása esetén a Lízingbevevő köteles a
Lízingbeadó felhívására a Lízingbeadó jelen szerződésre tekintettel felmerült valamennyi követelését
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(ideértve az elmaradt lízingdíjak, továbbá a késedelmi kamat összegét, a szerződésre tekintettel
fizetendő díjakat, valamint a Lízingbeadó érdekkörében a szerződés idő előtti felmondására tekintettel
felmerült költségeket) a felhívásban megjelölt határidőre megfizetni.

11.8.) A lízing szerződés azonnali hatállyal történő felmondás miatt történő megszűnése esetén a
Lízingbevevő Gépjárműre vonatkozó használati és birtoklási joga is megszűnik, és köteles azt
tartozékaival és okmányaival együtt a felmondás kézhezvételét követő 2 munkanapon belül a
Lízingbeadó részére átadni. Amennyiben Uzingbevevő birtokba adási kötelezettségének nem tesz
eleget, a Uzingbeadó jogosult a Gépjárművet a Lízingbevevő költségére

ee) birtokba venni és elszállíttatni,
ff) jogosulatlan használatát megakadályozni,
gg) hatósági engedélyeinek visszavonásáról intézkedni.

11.9.) A Gépjárművet a Lízingbevevő a jelen szerződés 7.4.) pontjában rögzítettek szerinti normál
elhasználódásnak megfelelő állapotban köteles átadni a Lízingbeadó részére. Amennyiben a normál
állapot nem biztosított, a Lízingbeadó ebből származó kárát jogosult Lízingbevevővel szemben
érvényesíteni.

11.10.) Abban az esetben, ha jelen szerződés a Lízingbevevő halála miatt szűnik meg, a Lízingbeadó
a jogerős hagyatéki végzésben megjelölt örökösökkel számol el.

XII. Elszámolás
12.1.) A Lízingbeadó a Lízingbevevő számára minden naptári évről a tárgyévet követő január 31-ig
tételes elszámolást küld.

12.2.) A jelen szerződés azonnali hatályú felmondása vagy futamidő lejárata előtti megszüntetése
esetén a Lízingbeadó a szerződés megszűnésének időpontjára tételes elszámolást készít. Az
elszámolás tartalmazza a Lízingbeadónak a Uzingbevevővel szemben jelen megállapodás alapján
ezen időpontban fennálló kőveteléseit jogcím szerint, illetőleg a teljes követelés ősszegét csökkentő
tényezőket.

A Lízingbeadó a Lízingbevevővel szemben fennálló követeléseivel szembe állítja a
visszaszármaztatott Gépjármű értékesítéséből ténylegesen befolyt, illetőleg a biztosító által a
Lízingbeadó részére a Gépjárműre tekintettel folyósított összeget. A Lízingbevevő tudomásul veszi,
hogy az elszámolásban közölt követelésösszeget a Uzingbeadó a Gépjármű értékesítését követően,
az abból befolyó, a számláján jóváírt vételár összegének ismeretében azonban a birtokbavétel
időpontjára visszamenőleges hatállyal csökkenti. A Lízingbeadó a Gépjármű értékesítésére határidőt
nem vállal, az elszámolás kézhezvétele és a vételárösszegnek a Uzingbeadó számláján történő
jóváírásáig eltelt időszakban a Uzingbevevő viseli a finanszírozási és egyéb kockázatokat, azaz a
jelen szerzödés szerinti kamatfizetési kötelezettsége a részéről meg nem fizetett összeg után
folyamatosan fennáll. Abban az esetben, ha a Uzingszerzödés a lízingdíjakat devizában állapítja
meg, a Gépjármű forintban megállapított áron történő értékesítése esetén a Lízingbeadó a
Lízingbevevővel szemben devizában megállapított követelését a Gépjármű értékesítési árának az
MNB által az adott devizára az elszámolás napjára jegyzett közép árfolyamon számított ellenértékével
csökkenti.

12.3.) Az elszámolás alapján fennálló követelést a fizetési kötelezettséggel érintett fél az elszámolás
kézhezvételét követő 5 munkanapon belül köteles a jogosult felé kiegyenlíteni.
XIII. Vegyes rendelkezések

13.1.) A Lízingbevevőjelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Lízingbeadót, hogyaLízingbeadó
által rendelkezésére bocsátott azonosító kód alkalmazásával a Uzingbeadó rendelkezésére álló bank
, biztosítási vagy üzleti titoknak minösülö bármely tényt, adatot vagy információt telefonos
ügyfélszolgálatán keresztül a kód birtokában lévő személynek kiadhassa. A Lízingbevevő tudomásul
veszi, hogy az azonosító kód a Uzingbevevő személyes azonosítását szolgálja, alkalmazása esetén a
Lízingbeadó a Lízingbevevőtől további azonosítást nem kér. Az azonosító kód alkalmazásával a
Lízingbeadó a Lízingbevevő telefonon adott utasításainak erre vonatkozó külőn írásbeli megállapodás
hiányában is eleget tesz.

A Lízingbevevő jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a rendelkezésére
bocsátott/bocsátandó "azonosító kódot" csak személyesen használja, valamint hogy az "azonosító
kódot" megőrzi, és azt mások rendelkezésére nem bocsátja. A Lízingbevevö jelen szerződés
aláírásával tudomásul veszi, hogy az "azonosító kód" elvesztéséből, mások részére történt átadásából
származó felelősség kizárólag őt terheli és a Lízingbeadó az ebböl eredő bárminemű felelösségét
kizárja. A Lízingbevevö jelen szerzödés aláirásával vállalja, hogy az "azonosító kód" elvesztését,
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megsemmisülését, mások számára való hozzáférését haladéktalanul írásban bejelenti a Lízingbeadó
részére. Ezen írásbeli bejelentés kézhezvételét követően a Lízingbeadó az "azonosító kód"
alkalmazásával további adatot nem szolgáltat ki.

13.2.) A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződésből eredő jogaik
gyakorlása, illetve kötelezettségeik teljesítése során egymás kölcsönös érdekeire tekintettel járnak el,
a köztük. jelen szerződés teljesítése során felmerült jogvitákat elsősorban békés úton, egyeztető
tárgyalások útján rendezik.

A Felek, a jelen szerződésböl fakadó esetleges jogvitáik esetére, a hatásköri szabályokra és a
pertárgy értékére való tekintettel, kikötik a Lízingbeadó székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező
bíróság kizárólagos illetékességét.

13.3.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok _
különös tekintettel a Polgári törvénykönyv, továbbá a Lízingbeadó Üzletszabályzatának rendelkezései
irányadóak. A Lízingbeadó a fogyasztó hitelröl szóló 2009. évi CLXII. törvény 16. § (1) bek 24.
pontjában foglaltak alapján tájékoztatja az Lízingbevevőt, hogy felügyeleti hatósága a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete, amelynek címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

13.4.) Jelen szerzödés kizárólag az itt felsorolt mellékletekkel együttesen érvényes. Jelen szerződés
aláírásával a Lízingbevevő kifejezetten elismeri, hogy a fenti okiratokat a számára hiánytalanul
átadták. Jelen szerzödés hatálybalépésének feltétele a Gépjárműre vonatkozó adásvételi szerződés
hatálybalépése és Lízingbeadó által a Lízingbevevö fizetési kötelezettségei teljesítésének
biztosítékaként esetlegesen előírt egyéb biztosítéki szerződés(ek) hatályba lépése.

13.5) Jelen szerződés aláírásával a Lízingbevevő kijelenti, hogyaszerződéskötést megelőzően a
hatályos magyar jogszabályok, valamint az Etikai kódex által előírt valamennyi tájékoztatást megkapta
a Lízingbeadótól, és a szerződés megkötésére vonatkozó döntését saját, illetőleg háztartása
teherviselési képességének ismeretében, kellő mérlegelés után hozta.

13.6.) Jelen szerződés aláírásával a Lízingbevevő a pénzmosás megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 8..§-ában foglaltaknak megfelelően kijelenti, hogya
szerződésben részletezett szolgáltatást a saját nevében és javára veszi igénybe.
13.7.) A felek egyéb megállapodásai:

Felek jelen szerződést átolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag aláírják.

Kelt: Budapest, 2014. 04 hónap 30 nap

KOV~: .t..:.J.PJ..
K&H Bank Zrt.
Lízingbeadó
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Mellékletek:
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet

Üzletszabályzat
Lízingdíj fizetési ütemezés
Adásvételi jegyzőkönyv, Átadás-átvételi jegyzőkönyv
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FIZETÉSI ÜTEMTERV
2. számú melléklet

9. Vételár:
10. Lízing időtartama:
11. 1 havi BUBOR szerződés kötés kori értéke:
12. Lízingdíj fizetési ütemezés:

3511 752 HUF
60 hónap

2,6%

Sorszám Esedékesség Tőke Kamat Lízi~díj_
1. átadás-átvételt megelőzően 1299625 HUF 1 299625 HUF-
2. 2014.06.02 31 848 HUF 10521 HUF 42369 HUF
3. 2014.07.02 32334 HUF 10035 HUF 42369 HUF
4. 2014.08.04 31494 HUF 10875 HUF 42369 HUF
5. 2014.09.02 32952 HUF 9417HUF 42369 HUF
6. 2014.10.02 32779 HUF 9590 HUF 42369 HUF
7. 2014.11.03 32301 HUF 10068 HUF 42369 HUF
8. 2014.12.02 33388 HUF 8981 HUF 42369 HUF
9. 2015.01.02 32928 HUF 9441 HUF 42369 HUF
10. 2015.02.02 33084 HUF 9285 HUF 42369 HUF
11. 2015.03.02 34125 HUF 8244 HUF 42369 HUF
12. 2015.04.02 33404 HUF 8965 HUF 42369 HUF
13. 2015.05.04 33279 HUF 9090 HUF 42369 HUF
14. 2015.06.02 34279 HUF 8090 HUF 42369 HUF
15. 2015.07.02 34158 HUF 8211 HUF 42369 HUF
16. 2015.08.03 33778 HUF 8591 HUF 42369 HUF
17. 2015.09.02 34471 HUF 7898 HUF 42369 HUF
18. 2015.10.02 34629 HUF 7740 HUF 42369 HUF
19. 2015.11.02 34536 HUF 7833 HUF 42369 HUF
20. 2015.12.02 34948 HUF 7421 HUF 42369 HUF
21. 2016.01.04 34383 HUF 7986 HUF 42369 HUF
22. 2016.02.02 35504 HUF 6865 HUF 42369 HUF
23. 2016.03.02 35662 HUF 6707 HUF 42369 HUF
24. 2016.04.04 34917 HUF 7452 HUF 42369 HUF
25. 2016.05.02 36196 HUF 6173 HUF 42369 HUF
26. 2016.06.02 35707 HUF 6662 HUF 42369 HUF
27. 2016.07.04 35667 HUF 6702 HUF 42369 HUF
28. 2016.08.02 36454 HUF 5915HUF 42369 HUF
29. 2016.09.02 36220 HUF 6149 HUF 42369 HUF
30. 2016.10.03 36392 HUF 5977 HUF 42369 HUF
31. 2016.11.02 36752 HUF 5617HUF 42369 HUF
32. 2016.12.02 36921 HUF 5448 HUF 42369 HUF
33. 2017.01.02 36915 HUF 5454 HUF 42369 HUF
34. 2017.02.02 37091 HUF 5278 HUF 42369 HUF
35. 2017.03.02 37761 HUF 4608 HUF 42369 HUF
36. 2017.04.03 37288 HUF 5081 HUF 42369 HUF
37. 2017.05.02 37930 HUF 4439 HUF 42369 HUF
38. 201706.02 37805 HUF 4564 HUF 42369 HUF
39. 2017.07.03 37985 HUF 4384 HUF 42369 HUF
40. 2017.08.02 38301 HUF 4068 HUF 42369 HUF
41. 2017.09.04 38088 HUF 4281 HUF 42369 HUF
42. 2017.10.02 38900 HUF 3469 HUF 42369 HUF
43. 2017.11.02 38714 HUF 3655 HUF 42369 HUF
44. 2017.12.04 38786 HUF 3583 HUF 42369 HUF
45. 201801.02 39294 HUF 3075 HUF 42369 HUF
46. 2018.02.02 39269 HUF 3100HUF 42369 HUF
47. 2018.03.02 39738 HUF 2631 HUF 42369 HUF
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48. 2018.04.02 39645 HUF 2724 HUF 42369 HUF

49. 2018.05.02 39915 HUF 2454 HUF 42369 HUF

50. 2018.06.04 39872 HUF 2497 HUF 42369 HUF

51. 2018.07.02 40421 HUF 1 948 HUF 42369 HUF

52. 2018.08.02 40405 HUF 1 964 HUF 42369 HUF

53. 2018.09.03 40540 HUF 1 829 HUF 42369 HUF

54. 2018.10.02 40892 HUF 1 477 HUF 42369 HUF

55. 2018.11.02 40985 HUF 1 384 HUF 42369 HUF

56. 2018.12.03 41 179 HUF 1190HUF 42369 HUF

57. 2019.01.02 41407 HUF 962 HUF 42369 HUF

58. 2019.02.04 41 521 HUF 848 HUF 42369 HUF

59. 2019.03.04 41 828 HUF 541 HUF 42369 HUF

60. 2019.04.02 41 995 HUF 374 HUF 42369 HUF

61. 2019.05.02 42175 HUF 194 HUF 42369 HUF

Kelt: Budapest, 2014.04.30.

_~ ~rJ9\
Kavaes·eTdre····:·····································

K&H Bank Zrt.
Lízingbeadó
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K&H
GÉPJÁRMŰ TÁRGYÁBAN KÖTÖTT

ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LíZINGSZERZŐDÉS o 6 -05- 2014

Amely létrejött

Név: K&H Bank Zrt.
Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Cégjegyzékszám: 01 10 041043
Csoportadó-azonosító szám: 17780120-5-43

mint Lízingbeadó
között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

Név: ALFÖLDVíz Zrt.
Székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.

ÉS Cégjegyzékszám: 04 10 001580
Adószám: 13100887-2-04

mint Lízingbevevő

I. A lízingszerződés tárgya és pénzügyi feltételei
1.1. Jelen szerződés alapján a Lízingbeadó vállalja, hogy a jelen szerződésben meghatározott
Gépjárművet megvásárolja, annak érdekében, hogy azt a Lízingbevevő részére zárt végű pénzügyi
lízingbe adja. A szerződés aláírásával a Lízingbevevő a Gépjárművet lízingbe veszi és vállalja, hogya
szerződésben megállapított díjakat határidőre megfizeti a Lízingbeadó részére. A Gépjármű a
futamidő letelte, a lízingdíjak és a maradványérték megfizetése után Lízingbeadó erre vonatkozó
külön nyilatkozatával a Lízingbevevő tulajdonába kerül (zárt végű pénzügyi lízing). A lízingjogviszony
megfelel a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII törvényben foglalt
rendelkezéseknek.

1.2 A Gépjármű azonosítói
Gyártmány, Dacia Dokker Van Atadás várható Atadás-átvételi jegyzőkönyv
típus: Ambiance 1.5 DCi időpont ja: szerint
Eurotax kód: - Szállító: "Meszlényi-Autó" Kft.

Alvázszám: Atadás-átvételi Szállító székhelye: 5600 Békéscsaba,Almáskerti
jegyzőkönyv szerint Ipari Park 2.

Motorszám: Atadás-átvételi Szállító 0409004726jegyzőkönyv szerint cégjegyzékszám:
Gyártási év: 2014 Gyári extrák: -
Forgalmi Atadás-átvételi Kiegészítő extrák: -rendszám: jegyzőkönyv szerint

1.3 A pénzügyi lízingszerződés pénzügyi feltételei

A lízingdíjak megállapításánál alapul 2765 159,- Ftvett, áfa nélküli piaci ár:
Első lízingdíj összege és devizaneme: 1 299625,- Ft
Első lízingdíj esedékessége: átadás-átvételt megelőzően
A havi lízingdíj összege és devizaneme: 42369,- Ft

a díjfizetések esedékessége a
A pénzügyi lízingszerződés futamideje: 60 hónap mellékelt fizetési ütemezés

szerint
Deviza szerződés kötés kori árfolyama: -
Referencia kamatláb I mértéke az 1 havi BUBOR 2,60%
elfogadás időpontjában:
Alkalmazott kamatfelár: 3,0% p. a.
THM mértéke -
A lízingdíjak tőke-kamat megbontása: a törlesztési ütemezésben foglaltak szerint
Maradványérték összege és - -
devizaneme

Egyéb díjak költségek
Jelen szerződés 4.3 pontja, valamint a Lízingbeadó
kondíciós listája szerint



Szerződésszám: 2014000107-GG --•KStH
1.4 Biztosítékok

Szerződés me nevezése Kelte Kötelezett
Felhatalmazó levél ALFOLDVIZ Zrt.

1.5 Biztosítás

CASCO Kötelező felelősség-
Biztosító neve biztosító neve
CASCO Kötelező felelősség-
Biztosítás biztosítás típusa
típusa
Biztosítási 10%, de minimum 50.000,- Ft
önrész

A Lízingbevevő a jelen szerződés tárgyát képező Gépjárműre köteles teljes körű casco biztosítást
kötni, amelyet a Lízingszerződés hatálya alatt a Uzingbeadó hozzájárulása nélkül nem jogosult
megszüntetni vagy módosítani. A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogya Gépjárműre
vonatkozó átadás átvételi jegyzőkönyvet kizárólag abban az esetben írja alá, ha a gépjármű
rendelkezik Biztosító által előírt minimális védelmi követelményekkel.

II. A pénzügyi lízingszerződés létrejötte és a gépjármű átvétele
2.1.) A szerzödö felek megállapodnak abban, hogyaLízingbeadó a Lízingbevevő által megfelelő
gondossággal kiválasztott gépjárművet a jelen szerződés 1.2. pontjában megjelölt Szállítótól, mint
eladótól megvásárolja, annak érdekében, hogya Lízingbevevö részére lízingbe adja. A megrendelés
és/vagy az adásvételi szerződés aláírásával a Lízingbevevő azt is elismeri, hogy az abban foglaltak
szerinti Gépjármű minden szempontból megfelel lízingbe vételi szándékának, tudomásul veszi
továbbá, hogy az adásvételi szerződésben meghatározott kőrülmények módosulása miatt a
Lízingszerződés egyes feltételei (szállítási határidő, a Gépjármű beszerzési ára stb.) ezen
változásokkal összhangban megváltozhatnak. Az adásvételi szerződésből eredően a vevőt terhelő
kötelezettségek teljesítése - a vételár szerződés szerinti kiegyenlítésének kivételével - a Lízingbevevőt
terheli.

2.2.) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy mivel a Gépjárművet a saját céljaira maga választotta
ki, a Lízingbeadó semmilyen formában nem felel a Gépjármű lízingbeadás céljára történö
hasznosíthatóságáért és az Adásvételi Szerződésben foglalt szállítói kötelezettségek Szállító részéről
történő teljesítéséért. E címen a Lízingbevevő a Lízingbeadóval szemben sem a lízingdíj
csökkentésére, sem a lízingdíj megfizetésének beszüntetésére, sem bármilyen kártérítésre nem
támaszthat igényt.

2.3.) Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződés rendelkezései szerint az első lízingdíjnak és
ÁFA-nak megfelelő, vagy egyébként a Lízingszerződés alapján a Lízingbeadó részére járó bármely
egyéb összeget a Szállító részére köteles megfizetni, a Gépjármű vételárának kiegyenlítése során a
Lízingbeadó ezen összegeket aSzállítóra engedményezi a Gépjármű vételára kiegyenlítésének
keretében. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogyaLízingbeadó a Gépjármű még ki nem egyenlített
vételárát (engedményezés esetén a Gépjármű vételárának a Lízingbevevő által igazoltan a Szállító
részére kifizetett összegekkel csökkentett részét a 2.5.) pontban foglaltak szerinti átadás-átvételi
jegyzőkönyv kézhezvételét, egyben a)-i) pontban foglaltak maradéktalan és együttes teljesülését
követően fizeti meg a Szállító részére.

a) a Lízingbeadó kézhez vette a Lízingbevevő által aláírt Lízingszerződést, továbbá
amennyiben azt a Lízingbeadó előírta, az ügylettel kapcsolatos érvényesen aláírt
biztosítéki szerződést

b) amennyiben a Gépjármű szállítója nem magánszemély, a Lízingbeadó részére átadásra
kerül a nevére kiállított, a Gépjármű azonosító számát is tartalmazó tételes, szabályos, az
adásvételi szerződésben foglaltak szerinti végszámla, amelynek fizetendő összegében a
Lízingbeadónak járó, de a Lízingbevevő által a Szállítóhoz befizetett összegek is
feltüntetésre kerültek, "pénzügyileg rendezett" megjegyzéssel, (magánszemély Szállító
esetén a számlát az adásvételi szerződés, illetőleg a Szállítónak a részére megfizetett
összegre vonatkozó nyilatkozata helyettesíti)

c) az Lízingbevevő részéről maradéktalanul megfizetésre került az első lízingdíj és az ÁFA
összege,

d) a Gépjárműre megkötésre került a jogszabály által előírt kötelező gépjármű
felelősségbiztosítás,
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e) a ~épjármű rendelkezik a felszereltségre is vonatkozó, Európára kiterjedő területi hatályú,

teljes körű, és legfeljebb a saját erőnek megfelelő arányú önrészesedést előíró CASCO
biztosítással, amelyben kedvezményezettként a Lízingbeadó került feltüntetésre,

f) amennyiben a biztosítás nem halasztott díjfizetésű, az első biztosítási idöszakra szóló
biztosítási díjak a Lízingbevevő részéről befizetésre kerültek, és ezt az Lízingbevevő a
Lízingbeadó felé befizetési bizonylattal igazolta

g) a Gépjárműbe beszerelésre kerültek - amennyiben van ilyen - a biztosítótársaság egyedi
előírásainak megfelelő vagyonvédelmi berendezések és ennek tényét a Lízingbevevő a
Lízingbeadó felé számlákkal igazolta.

h) a Gépjármű átírása megtörtént, az illetékes okmányiroda igazolta, hogya finanszírozott
gépjármű törzskönyvét a Uzingbeadónak továbbítja.

i) a Lízingbeadó részére átadásra került a forgalmi engedély másolata, amelyben a felek
megállapodásának megfelelöen a Lízingbeadó, mint tulajdonos vagy a Lízingbevevő, mint
üzembentartó került feltüntetésre.

2.4.) A Lízingbeadó a Gépjárműre vonatkozó hatályos adásvételi szerzödés és a Lízingbevevő
fizetési kötelezettségei teljesítésének biztosítékaként előírt biztosítéki szerződések kézhezvételét
követően felhatalmazza a szállítót a Gépjármű Lízingbevevő részére történő átadására.

2.5.) A Gépjármű birtokbavétele során a Lízingbevevő egyben a Lízingbeadó képviseletében is
eljár, tekintettel arra, hogya Gépjármű Lízingbevevő által történő átvétele a Gépjárműnek az
adásvételi szerződés teljesítése érdekben történő birtokbavételét is jelenti. A Gépjármű átadását a
Lízingbevevő köteles a Szállítóval együttesen a Lízingszerződés mellékletében meghatározott formájú
átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával a Lízingbevevő a
2.3 a)-i) pontjaiban írt feltételek maradéktalan megvalósulásán túl az alábbiakat igazolják:

a) a Gépjármű okmányai szabályszerűen kerültek kiállításra és átadásra,
b) a Gépjármű megfelel az adásvételi szerződésben foglaltaknak,
c) a Gépjármű hibátlan, az állapotfelmérési lapon rögzítetteknek megfelelő, kipróbált

műszaki állapotban, a megrendelésben és/vagy az adásvételi szerződésben rögzített
tartozékokkal együtt került átadásra, a Lízingbevevő részéről birtokba vételre;

d) a Gépjármű rendelkezik az előírt KRESZ tartozékokkal, forgalmi és egyéb okmányai
szabályszerűen kiállításra és átadásra kerültek és hatósági jelzései megfelelnek az
okmányokban foglaltaknak.

e) a Gépjármű érvényes és további feltételek bekövetkezésétől nem függő gépjármű
felelősség és CASCO biztosítással rendelkezik.

A Lízingbevevő és az általa és a Szállító által érvényesen aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyvet,
továbbá a Gépjármű okmányainak másolatát az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláíratását követően
haladéktalanul belül köteles átadni a Lízingbeadó részére.

2.6.) Lízingbevevő jogosult a Lízingszerződéstől a vételár Lízingbeadó részéről történő
maradéktalan kifizetését megelőzően a Lízingbeadóhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával
elállni. Ilyen esetben a Lízingbevevő elállási nyilatkozatával egyidejűleg köteles a Lízingbeadónak
megfizetni a Lízingszerződésés az arra tekintettel kötött Adásvételi szerződés megkötésére tekintettel
felmerült költségeit és kárait. A Lízingbeadó jogosult ezen összegeket a részére megfizetett első
lízingdíj terhére elszámolni. A Lízingbeadó abban az esetben jogosult jelen Lízingszerződéstől elállni,
ha az illetékes okmányiroda a Gépjármű tulajdonosváltásának a gépjármű nyilvántartásban történő
átvezetését bármely okból megtagadja. Ilyen esetben a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadónak az
ügylettel kapcsolatosan felmerült költségeit a Lízingbeadó részére megtéríteni.

2.7.) Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződés hatályba lépését megelőzően birtokba vette a
Gépjárművet, vagy a Lízingbeadó teljesítette a Gépjármű vételárára vonatkozóan fennálló fizetési
kötelezettségét, a Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződést a felsorolt hatályba lépési feltételek
megvalósulásának elmaradása esetén is hatályosnak tekinteni.

2.8.) A Gépjármű törzskönyv átvételére és őrzésére vagy kiállítása felfüggesztésének
kérelmezésére kizárólag a Lízingbeadó, mint tulajdonos jogosult. Amennyiben a törzskönyv bármely
okból a Lízingbevevőhöz kerülne, köteles azt haladéktalanul a Lízingbeadó részére átadni, ennek
elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül. A törzskönyv a lízingjogviszony idötartama alatt a
Lízingbeadó birtokában marad.

III. A Lízingbeadó felelőssége, jogok átruházása

3.1.) A Lízingbevevőtudomásul veszi, hogy tekintettel arra, hogyaGépjárművet maga választott ki,
a Lízingbeadó semmilyen formában nem felel a Gépjármű lízingbeadás céljára történő

Le: ,
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hasznosíthatóságáért. E címen a Lízingbevevő a Lízingbeadóval szemben sem a lízingdíj
csökkentésére, sem a lízingdíj megfizetésének beszüntetésére, sem bármilyen kártérítésre. ne~
támaszthat igényt. Ugyanezen okból nem terheli a Uzingbeadót semmiféle felelösség a GépJármu
származásáért, műszaki állapotáért, rejtett vagy egyéb hibájáért. A Gépjármű bármilyen
meghibásodásából eredő káresemény nem mentesíti a Lízingbevevőt a Lízingbeadóval szemben
fennálló fizetési kötelezettsége teljesítése alól.
3.2.) A Lízingbeadó a Uzingszerződés aláírásával, a Szállítóvallétrejött Adás vételi szerzödésben
számára biztosított kellékszavatossági és jótállási jogait - kezesi felelőssége kifejezett kizárása
mellett, - a Lízingbevevőre engedményezi, ezzel felhatalmazza a Lízingbevevőt ezen jogoknak
közvetlenül a SzálHtóval szemben történő érvényesítésére. Az Adásvételi szerzödés teljesítésével
kapcsolatban a Uzingbeadó a vételárfizetésen kívül semminemű felelősséget nem vállal. Amennyiben
a Lízingbeadót perbe hívják a Szállító és a Lízingbevevő közötti bármely - hibás teljesítéssel vagy
egyéb, az Adásvételi szerzödésből eredő jogok érvényesítésével kapcsolatos - jogvitában, úgy annak
költségeit a Lízingbevevö köteles viselni. A szavatossági jogok gyakorlásának elmulasztásából eredő
minden kár a Lízingbevevőt terheli.

IV. A szerződéssel kapcsolatos díjak, költségek
4.1.) A Lízingbevevő jelen szerződés hatálya alatt a jelen megállapodáshoz csatolt fizetési
ütemtervben meghatározott mértékű lízingdíjat, köteles megfizetni. A jelen szerződés alapján
fizetendő lízingdíjak megállapítása során alkalmazott pénzügyi kondíciókat a felek jelen megállapodás
1.3.) pontjában rögzítik. A lízingdíjak töke- és kamatrészből tevődnek össze, amely a törlesztési
ütemezésben kerül rögzítésre. A Felek megállapodnak, hogy a lízingdíjak vonatkozásában az
elszámolási idöszak a Lízingszerzödés fizetési ütemtervében meghatározott lízingdíjak esedékessége
közötti idöszak. Az elszámolási időszak utolsó napja a lízingdíj esedékességének napja, ami egyben a
nyújtott szolgáltatás teljesítési időpontja is. A Lízing jogviszony szerinti ügyletindításkor fizetendő első
lízingdíj teljesítési idöpontja a Lízingszerződés szerinti átadás-átvétel napja, ami egyben a nyújtott
szolgáltatás teljesítési idöpontja is. A Felek megállapodnak, hogya Lízingbevevő az első lízingdíjat a
teljesítési időponttal azonos időpontban fizeti meg.
4.2.) A szerzödö felek megállapítják, hogy mind a jelen szerződés szerint fizetendő lízingdíjak az
1.3.) pontban megjelölt referencia kamat alapján változó kamatozásúak, ennek megfelelően a
Lízingbeadó a szerzödésben megállapított lízingdíjat jogosult a szerződésben megjelölt referencia
kamatláb megváltozásával összhangban megváltoztatni. A Lízingbeadó a referencia kamat
változásáról rendszeresen, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségen kifüggesztve, illetőleg a
honlapján tájékoztatja a Lízingbevevöt. A lízingdíj megváltozásáról a Lízingbeadó a havonta
megküldésre kerülő díjbekérön értesíti a Lízingbevevőt. A lízingdíj referencia-kamat változás
következében történő, fentiek szerinti megváltoztatását a Lízingbevevő szerződésmódosítás, illetőleg
minden egyéb értesítés nélkül a számla kézhezvételévelelfogadja.

4.3) A szerződéssel kapcsolatosan a futamidő során felmerülő egyéb díjak, költségek

A jelen szerződés hatálya alatt a Lízingbevevő az alábbiakban meghatározott díjak fizetésére köteles,
amely díjak mértéke a Lízingbeadónak az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében kifüggesztett,
továbbá honlapján közzétett mindenkori Kondíciós listájában kerül meghatározásra.

Lezárási díj: a Lízingbevevö által a szerződésnek az abban meghatározott futamidö lejáratát
megelőzö, bármely okból történő megszűnése esetén fizetendő díj, amely a szerződés
megszűnésekor hátralévő, le nem járt tőketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és
legalacsonyabb összegét a Kondíciós lista tartalmazza.

E/őtör/esztési díj: a Lízingbevevő által kezdeményezett, az esedékes fizetési kötelezettséget
meghaladó összegű befizetés után fizetendő díj, feltéve, hogy az előtörlesztéssel a szerzödés nem
szűnik meg. Az előtörlesztési díj az előtörlesztett tőkeösszeg százalékában kerül megállapításra és
legalacsonyabb összegét a Kondíciós lista tartalmazza.
Fizetési fe/szólítás díja: a Lízingbevevő fizetési késedelme következtében a Lízingbeadó fizetésre
felszólító levelének kiküldése esetén fizetendő díj, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként
kerül megállapításra.
Szerződés fe/mondási díj: a Lízingbeadó által a Lízingbevevő szerződésszegése következtében
kezdeményezett azonnali hatályú szerződés felmondás esetén fizetendő díj, amelyalkalmankénti,
meghatározott összegként kerül megállapításra.

Futamidő módosítás díja: a szerződésben meghatározott futamidő Lízingbevevő által kezdeményezett
módosítása esetén fizetendő díj, amely a szerződés módosításakor hátralévö, le nem járt tőketartozás
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százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a Kondíciós lista
tartalmazza.
Fizetési ütemezés módosításának díja: a szerződésben meghatározott fizetési ütemterv Uzingbevevő
által kezdeményezett módosítása esetén fizetendő díj, amely a szerződés módosításakor hátralévő, le
nem járt tőketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a
Kondíciós lista tartalmazza.
Előtörlesztési, futamidő-, ütemezés módosftási kalkuláció elkészítésének dfja: a szerződés
Uzingbevevő által kezdeményezett módosítása érdekében a fennálló fizetési kötelezettségeket
tartalmazó új kimutatás elkészítésének díja, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül
megállapításra.
Üzembentartó személyének megváltoztatása után fizetendő díj: meghatározott feltételek fennállása
esetén a szerződés hatálya alá tartozó gépjármű fogalmi engedélyébe bejegyzett üzembentartó
személyének megváltoztatásához történő hozzájárulás esetén a Uzingbevevő által fizetendő díj,
amelyalkalmankénti, meghatározott összegben kerül megállapításra.
Szerződés harmadik személy részéről történő átvállalásával kapCSOlatos hitelbírálat díja: a
Uzingbeadóval szerzödö fél személyének a Uzingbevevő tartozásainak átvállalásával történő
megváltozására irányuló igényesetén az átvállaló hitelképességének megállapításával kapcsolatos
eljárás díja, amelynek megfizetése a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az átvállalással
kapcsolatos hitelbírálat díja a kérelem benyújtásakor hátralévő. le nem járt tőketartozás százalékos
mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabbösszegét a Kondíciós lista tartalmazza.

Egyéb szerződésmódosítás díja: a szerződésnek a Uzingbevevő által kezdeményezett fentiekben
nem nevesített módosítása esetén fizetendő díj, amely a szerződés módosításakor hátralévö, le nem
járt tőketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a
Kondíciós lista tartalmazza.
Kezes személyének megváltoztatásával kapcsolatos eljárás díja: a szerződésben foglalt
kötelezettségek teljesítésének biztosítékaként kötött készfizetö kezességvállalási szerződés
megszüntetése és a Uzingbeadó által hitelképesnek minősített harmadik személlyel új készfizető
kezességvállalási szerződés megkötése, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül
megállapításra.
Dokumentáció egyeztetés díja: amennyiben a Uzingbevevő a forgalmi engedély módosítását
követően elmulasztja az adatváltozásról a forgalmi engedély másolatának bemutatásával a.
Uzingbeadót értesíteni, a Uzingbeadó az adategyeztetés érdekében megkeresi a közhiteles
nyilvántartást és erre tekintettel a Uzingbevevővel szemben a Kondíciós listában megállapított
egyszeri díjat érvényesít.
Elszámolás készítésének, értesítők, bizonylatok kiállításának díja: a Uzingbevevő kérelmére a
finanszírozási szerződés megszüntetése érdekében fizetendő összeg megállapítása érdekében
készített kimutatás, továbbá elszámolással kapcsolatos értesítések, számviteli bizonylatok
kiállításának díja, amelyalkalmankénti, meghatározottösszegként kerül megállapításra.
Hozzájárulások kiadásának (taxi engedélv, átalakítási engedély, használatba adási engedély, forgalmi
engedély csere, rendszám csere) dfja: hatósági engedélyek benyújtásához szükséges finanszírozói
hozzájárulás kiállításának díja, amelyalkalmankénti meghatározott összegként kerül megállapításra.

Adategyeztetési díj: a Uzingbevevő kérelmére a szerződés másolata, és az Üzletszabályzat, valamint
a szerződéssel kapcsolatos egyéb dokumentumok másolatának, továbbá igazolások és korábban
nem nevesített egyéb nyilatkozatok kiadásának, valamint a rendkívüli adategyeztetés díja, amely
alkalmankénti meghatározott összegként kerül megállapításra.
Deviza alapú szerződés forint alapúvá alakításának díja: a Uzingbevevő kérelmére bármely, forinttól
eltérő idegen devizanem alapú szerződésnek a futamidő alatt kizárólag egy alkalommal történő, forint
alapú szarzödessé történő átalakítása után fizetendö díj.
KHR Ügyféltudakozvány lekérdezés díja: a Uzingbevevő kérelmére a Központi Hitelinformációs
Rendszerböl történő adatlekérdezés díja, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül
megállapításra.
Intervenciós díj: a Uzingbeadó által a Uzingbevevő nem szerződésszerű magatartása következében
tett intézkedések (fizetési felszólítás) következtében felmerülő költségek fedezetéül felszámításra
kerülő, a kondíciós listában megállapított díj, amely a megtett intézkedés sikerétől függetlenül
fizetendő és a szerződés hatálya alatt intézkedésenkéntismételten is kiszabható.
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A Lízingbeadó a Kondiciós listát a piaci feltételeknek megfelelően, árazási elveiben foglaltakkal
összhangban, időszakonként módosítja. A módosított Kondíciós lista az abban megjelölt időponttól
hatályos.
4.4.) Az Lízingbevevőt, mint a Gépjármű használóját és üzembentartóját terheli a Gépjármű
birtoklásával és használatával kapcsolatos valamennyi költség, ideértve a kötelező biztosítás díját, a
Gépjárműre tekintettel kiszabott bírságok, díjak, közterhek (teljesítményadó), valamint a Gépjármű
bárminemű átalakításával kapcsolatosan kirótt bírság, vámpótlék, stb. megfizetését is. Ha a
Lízingszerződés hatálya alatt a Gépjármű birtoklásával vagy használatával kapcsolatban valamely
felmerült költséget, birságot vagy kárigényt a Lízingbevevő helyett a Lízingbeadó egyenHtene ki,
annak összegét a Lízingbevevő az erre vonatkozó értesítést követően haladéktalanul köteles
megfizetni a Lízingbeadó részére.
4.5.) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségeit
mindaddig a szerződés szerinti ütemezésben köteles teljesíteni - ideértve azt az időszakot is, ameddig
a Gépjárművet bármely okból nem tudta használni - amíg a szerződés a XI. fejezetben szabályozottak
szerint meg nem szűnik.
4.6.) Amennyiben a Lízingbeadónak a szerződés azonnali hatályú felmondása vagy a Lízingbevevő
érdekkörében bekövetkezett okból történt megszűnése következtében, akár a lejárt tartozások
beszedésével, akár a Gépjármű Lízingbeadó részére történő visszaszármaztatásával vagy a
szerződéssel kapcsolatos biztosítékának érvényesítésével, akár egyéb nem várt okból további
költségei merülnek fel, azokat a Lízingbevevő köteles haladéktalanul megtéríteni.

4.7) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése
esetén Lízingbeadó a késedelem időtartamára a késedelmesen teljesített összeg után a mindenkor
érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét, devizában megállapított fizetési kötelezettség késedelmes
teljesítése esetén a késedelmes összeg további 2%-kal növelt mértékét számítja fel késedelmi kamat
címén.
4.8.) A Lízingbevevő minden általa fizetendő összeget a fizetési ütemtervben foglalt esedékességi
időpontokban, ennek hiányában a Lízingbeadófelhívására az alábbiak szerint köteles megfizetni:

a) a Lízingbeadó által küldött értesítőn feltüntetett bankszámlára történő átutalással
illetőleg csoportos beszedési megbízás alkalmazásával vagy

b) postai készpénz befizetési utalványon a szerződés azonosító számának
megadásával,vagy
c) bármely K&H Bankfiókban az ügyfélfogadási idő alatt pénztári befizetéssel.

4.9.) A jelen szerződés alapján nyújtott szolgáltatás a 2013. évi CCXXXVII törvény rendelkezései
szerinti pénzügyi szolgáltatás, ennek következtében - a jelen szerződés aláírásának időpontjában
irányadó jogszabályok megváltozásáig - a felszámított szerződéskötési díj, ügyleti és késedelmi
kamat, valamint átvállalási, módosítási és lezárási díj tárgyi ÁFA mentes.

4.10.) A Lízingbeadó a Lízingbevevö által részére megfizetett összegeket - a Lízingbevevő részére
küldött ezzel ellentétes tájékoztatás hiányában, - az alábbi sorrendben tudja be követeléseibe:

ddd) a Lízingbevevő helyett harmadik személyek felé megfizetett összegek
eee) költségek, díjak
fff) késedelmi kamatok,
999) lízingdíj kamat tartalma,
hhh) lízingdíj tőke tartalma.

V. Az alkalmazott kamatok, költségek és díjak egyoldalú módosítása
5.1.) A Lízingbeadó a Lízingszerződésben megállapított kamat, illetve költség és díjtétel mértékét
jogosult megváltoztatni, amennyiben az adott szolgáltatást befolyásoló feltételek módosulnak. A
Lízingbeadó az alább felsorolt, a kamat-, díj és költségelemekre kihatással bíró huzamosabb ideig
fennálló okok változásának együttes, tényleges hatásainak vizsgálata és alapos elemzése alapján
dönt a finanszírozási szerződés kamat-, díj- vagy költségelemének egyoldalú a kiváltó okok hatásával
arányos mértékben történő módosításáról.Abban az esetben, ha valamely feltétel változása a kamat-,
díj- vagy költségelem csökkentését teszi indokolttá, a Lízingbeadó a Lízingbevevővel kötött
szerződésében az ilyen irányú módosítást is érvényesíti.

Joq( szabályozó;környezet meqváltozása
hh) a hitelező - hitel-, és pénzügyi lízingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül

érintő - tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó
jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a hitelezőre kötelező egyéb szabályozók
megváltozása;

'. ,~,-
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ii) a hitelező - hitel-, és pénzügyi lízingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan érintő -

tevékenységéhez kapcsolható közteher- (pl. adó-) változása, a kötelező tartalékolási szabályok
változása;

jj) kötelezö betétbiztosítás összegének, vagy díjának változása.

A pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása
a hitelező forrásköltségeinek változása / pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, így
különösen, de nem kizárólagosan:

Magyarország hitelbesorolásánakváltozása
az országkockázati felár változása (credit default swap)
jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása
bankközi pénzpiaci kamatlábak /hitelkamatok változása
a Magyar Allam vagy a hitelező által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék
egymáshoz képest történő elmozdulása,
refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve
kibocsátója elismert külsö hitelminösítö szervezet általi kockázati besorolásának változása
vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása,
hitelező lekötött ügyfélbetéteinek kamatának változása

A Lízingbevevő kockázati megítélésének megváltozása
a) a Lízingbevevő, illetve a hitelügylet más kockázati kategóriába történö átsorolása a hitelezö

vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelö eszközminösítési szabályzata, vagy belsö
adósminősítési szabályzata alapján - különös tekintettel a Lízingbevevö pénzügyi helyzetében
és fizetöképességi stabilitásában bekövetkezö változásokra -, ha azt az új kockázati
kategóriába történő átsorolás az értékvesztés ,és ezáltal az alkalmazott kockázati felár
mértékének változtatását teszi indokolttá.

b) A hitelezö vonatkozó jogszabályi elöírásoknak megfelelö eszközminösítési szabályzata, vagy
hitelező adósminösítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek,
illetve ügyfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati
kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását
teszi indokolttá.

c) A nyújtott kölcsön vagy hitel fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében bekövetkező
legalább 1O%-osváltozás.

A Lízingbeadó a kockázati megítélés megváltozása alapján nem érvényesít kamatemelést azon
ügyfeleknél, akik szerződési kötelezettségeiket folyamatosan teljesítették, a hitel futamideje alatt nem
estek fizetési késedelembe.
5.2.) A Lízingbeadó a Lízingszerzödéshez kapcsolódó egyéb költséget és díjat évente maximálisan
a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos infláció mértékében emel.

5.3.) A Lízingbeadó a fentiekben felsorolt okokon túl vis maior események - hirtelen bekövetkezö
nagyfokú pénz- és tökepiaci zavarok - bekövetkezés esetén átmenetileg, kizárólag a zavar
elhárultáig, a PSZÁF egyidejű tájékoztatása mellett jogosult egyoldalúan kamatot, díjat vagy költséget
módosítani.
5.4.) A Lízingbeadó a lízingszerződésben a fentiekben szabályozottak szerinti egyoldalú kamat,
költség és díjmódosításon túl egyéb feltételt, ideértve az egyoldalú módosításra okot adó körülmények
felsorolását is, egyoldalúan nem módosítja a Lízingbevevö számára kedvezötlenül. A Lízingbeadó
egyoldalúan új díjat vagy költséget nem vezet be, és nem változtatja meg a Lízingbevevöre
hátrányosan a kamat, díj vagy költségelemek számítási módját. A Lízingbeadó a Lízingbevevővel
kötött szerződésnek a Lízingbevevő számára nem kedvezötlen egyoldalú módosításának jogát
fenntartja.
VI. Előtörlesztés
6.1.) Amennyiben a Lízingbeadó a törlesztési ütemtervben elöírt havi esedékes lízingdíj összegénél
magasabb összegű fizetést teljesít, az esedékes fizetési kötelezettség teljesítését követöen
fennmaradó összeggel a Lízingbeadó a még esedékessé nem vált töketartozást csökkenti oly módon,
hogya lízingdíjak száma és esedékességük idöpontja nem változik, a fizetendö lízingdíj összege és
annak töke-kamat megbontás aránya ismételten megállapításra kerül. A Lízingbeadó a módosított
törlesztési ütemezést megküldi a Lízingbevevö részére. Elötörlesztés esetén a Lízingbevevö a
kondíciós lista szerinti Elötörlesztési díj megfizetésére köteles.

fe:
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VII. A Gépjármű üzemeltetése
7.1.) A lízingjogviszony időtartama alatt a Lízingbevevő viseli a Gépjármű birtoklásával és
üzemeltetésével összefüggő valamennyi költséget és a kárveszélyt, ideértve azokat a károkat is,
amelyek megtérítésére senki sem kötelezhető. A költségek körében viselni köteles a szerződés
hatálya alatt esetlegesen kiszabásra kerülő szabálysértési és egyéb bírságot, és parkolási díjakat
valamint a kockázatot. A Lízingbevevő köteles a Gépjárművet az előírásoknak megfelelően
üzemeltetni, javíttatni, karbantartani, és elvárható gondossággal használni, birtokolni. A Lízingbevevő
köteles biztosítani az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, így kötelessége az
üzemeltetéshez előírt engedélyek beszerzése. A Lízingbevevő a Lízingbeadó felé kártérítési
felelősséggel tartozik a Gépjármű normál használatot meghaladó értékcsökkenésért, teljes vagy
részleges meghibásodásáért, megrongálódásáért, birtokán kívül kerüléséért.

7.2.) A Lízingbevevő a Gépjármű okmányaiban, hatósági jelzéseiben (forgalmi engedély,
érvényesítő címke, környezetvédelmi kártya, törzskönyv, rendszám) bekövetkezett bármilyen változást
vagy rongálódást köteles az illetékes hatóságnak és a Lízingbeadónak az arról való tudomásszerzést
követő 5 napon belül bejelenteni, illetőleg üzembentartói minőségénél fogva a szükséges
adatmódosítással kapcsolatban eljárni.

7.3.) A Lízingbeadó jelen szerződésben foglalt felhatalmazása alapján a Lízingbevevő jogosult és
egyben köteles a Gépjármű kezelési útmutatójában, szervizkönyvében vagy szervizfüzetében előírt
időpontokban a garanciális vizsgálatokat, műszaki állapot ellenőrzést és javításokat, illetve az
időszakos műszaki vizsgálatot elvégeztetni. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogya Gépjármű javítása
új gépjármű esetén kizárólag a Szállító hivatalos márkaszervizei, ennek hiányában a Lízingbeadó által
jóváhagyott szerviz által végeztethető el.

7.4.) A Lízingbevevő köteles a Gépjárművet rendeltetésszerűen használni. Kizárólag a Lízingbeadó
előzetes engedélyével lehet a Gépjárművet verseny, oktatás, taxi, illetőleg bármely más olyan célra
felhasználni, amely a normál használattal együtt járó kopást és elhasználódást meghaladó
elhasználódáshoz vezethet. A Lízingbevevő vétkességtől függetlenül köteles a Gépjármű
meghibásodását vagy rongálódását, saját költségén a károsodást megelőző állapot szerint
helyreállíttatni. A Lízingbevevő az ennek elmulasztásából eredő károkért a Lízingbeadónak kártérítési
felelősséggel tartozik. Ugyancsak kártérítési felelősséggel tartozik a Lízingbevevő azért a kárért, ami a
Lízingbeadót amiatt éri, hogya Gépjármű piaci értéke elmarad a Gépjárművel azonos típusú (tipus és
modell azonosítójú) és életkorú gépjárművek átlagos piaci értékétől, függetlenül attól, hogy a
Gépjármű megfelel-e a forgalmi- és üzembiztonsági előírásoknak, üzemkész és hibamentes
állapotban van-e. Vitás esetben a Lízingbevevő független minőségvizsgáló szerv (a Lízingbeadó által
elfogadott igazságügyi Gépjárműszakértő) szakértői véleményét kérheti. A szakértői véleményezés
költségeit a Lízingbevevő köteles viselni.

7.5.) A Lízingbevevő a Gépjárművön az átadás-átvételkori állapothoz képest utólagos beépítést,
változtatást, átalakítást, feliratok elhelyezését csak a Lízingbeadó előzetes írásos engedélye alapján,
kizárólagosan saját költségére végez(tet)het. A Lízingbeadó írásos felhatalmazása nélkül a "hatósági
átalakítási engedély" nem jogosítja fel Lízingbevevőt az átalakítás elvégzésére vagy elvégeztetésére.
A Gépjármű bármely átalakítása, megváltoztatása, csak a Gépjármű generálimportőrének hivatalos
márkaszervizei, ennek hiányában a Uzingbeadó által jóváhagyott szerviz által végeztethető.

7.6.) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogyaLízingbeadó a beépítéseken és átalakításokon írásos
beleegyezése hiányában is tulajdont szerez. Engedély nélküli beépítés, átalakítás esetében és
különösen a Lízingszerződés megszűnésekor a Lízingbeadó jogosult a Gépjármű átalakítás előtti
állapotának visszaállítását megkövetelni,vagy a Lízingbevevő költségére a visszaállítást elvégeztetni.

7.7.) A Gépjármű használatának vagy birtoklásának szüneteltetésével, illetőleg a Gépjármű
megsemmisülésével összefüggésben keletkezett bármely kár a Lízingbevevőt terheli, és nem érinti a
Lízingbevevő lízingdíj fizetési kötelezettségét. A Gépjármű meghibásodása vagy megsemmisülése
esetén a Lízingbeadó nem köteles cseregépjárművet biztosítani, illetőleg a Gépjármű helyébe lépő
értéket annak helyreállításáravagy pótlására fordítani.

7.8.) A Lízingbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a Gépjármű kizárólag a CASCO
biztosításban megjelölt országokba vihető ki.

VIII. Biztosítás és biztosítási események

8.1.) A Lízingbevevő köteles a birtokbaadással egyidejűleg a Gépjárműre gépjármű
felelősségbiztosítást kötni és a Lízingszerződés megszűnéséig gondoskodni annak fenntartásáról.
Lízingbevevő köteles meggyőződni arról, hogyabirtokbaadás idöpontjában aláírt biztosítási ajánlat
alapján a biztosítás létrejött-e. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogya biztosítási szerződés
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hiányából eredő károkat - ideértve a Lízingbeadónál ezzel kapcsolatosan felmerülő károkat is -
viselni köteles, függetlenül attól, hogya biztosítási szerzödés létrejöttének elmaradása kinek róható
fel.
8.2.) Káresemény bekövetkezését a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadónak - lopáskár esetén
egyidejűleg a területileg illetékes rendőrkapitányságnak - 2 munkanapon belül bejelenteni és a
Biztosítónál a kárrendezés érdekében jelen szerződésben, valamint a Biztosítótársaság ügyfél és
termék tájékoztatójában foglaltak szerint eljárni. Totálkár és lopáskár káresemény bekövetkezése
esetén a Lízingszerződés megszűnik, és a felek a káresemény bekövetkezése napjára egymással
elszámolnak. A Lízingbeadó a casco biztosítás alapján a Biztosító által részére fizetett összeggel a
Lízingbevevővel szemben fennálló követelését csökkenti, annak a követelés megszűnését követően
fennmaradó részét a Lízingbevevő részére kifizeti. Abban az esetben, ha a Biztosító által fizetett
összeg nem éri el a Lízingbevevő Lízingbeadóval szemben fennálló teljes tartozását, úgy a
különbözetet a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadó részére a Lízingszerződés rendelkezései szerint
megfizetni.
8.3.) A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogyaLízingszerződés hatálya alatt a
Gépjárművet kizárólag a Szállító hivatalos márkaszervizeiben javíttatja. A Lízingbevevő tudomásul
veszi, hogy jelen kötelezettsége teljesítésének elmulasztása esetén a Lízingbeadó jogosult a
Lízingszerződéstazonnali hatállyal felmondani.
8.4.) A Lízingbevevő köteles a sérült Gépjárművet a káresemény bekövetkezésekor a Lízingbeadó
által elfogadott vagy kijelölt márkaszervizbe szállíttatni, vagy helyszíni felmérést kérni és a
Lízingbeadó utasításai szerint eljárni, tudomásul veszi azonban, hogyakáreseményt szenvedett
Gépjármű helyreállítása a kárszemle jegyzőkönyv alapján a biztosító által fizetendő összeg
ismeretében rendelhető meg.
8.5.) A Lízingbeadó a Lízingszerződés megszűnését nem eredményező biztosítási esemény
kapcsán a biztosító által fizetendő összeg felvételére egyedi engedélyével felhatalmazhatja a
helyreállítást végző szervizt. A Lízingbevevő erre irányuló kérelmet a kárfelvételi jegyzőkönyv,
valamint a javítási számla (helyreállítása előtti időpontban javítási előkalkuláció) másolatának
csatolásával nyújthat be a Lízingbeadóhoz.
8.6.) Amennyiben a biztosítótársaság a Lízingbeadónak teljesíti a kifizetést, azt a Lízingbeadó a
Gépjármű helyreállításának igazolását követő 5 munkanapon belül a helyreállítást végző szerviznek,
amennyiben a helyreállítást a Lízingbevevő a szerviznek megelőlegezte és ezt a Lízingbeadó felé
hitelt érdemlően igazolja, a Lízingbevevőnek kifizeti. A Gépjármű megsemmisülése esetén a
Lízingbeadónem köteles a biztosítási összeget a Gépjármű helyreállításáravagy pótlására fordítani.

8.?) Biztosítási eseményesetén az önrészt a Lízingbevevő köteles megfizetni, illetve a
Lízingszerződés megszűnéséhez vezető biztosítási esemény kapcsán a Lízingbevevő köteles az
avultatás összegének megfizetésére is. A Lízingszerződés megszűnéséhez vezető biztosítási
esemény bekövetkezésekor a biztosító által fizetett összegek, valamint gazdasági totálkár esetében a
Gépjármű értékesítéséből befolyó összeg (roncsérték) minden esetben a Lízingbeadót illetik meg,
mely összegek a Lízingbevevőtartozásait csökkentik.
8.8.) Abban az esetben, ha a káresemény során bekövetkezett kár összege a Gépjármű értékéhez
viszonyítva különösen magas, akkor a Lízingbeadó a saját megítélése alapján, kockázatai
csökkentése érdekében jogosult a biztosító által kifizetett összeget a Lízingbevevő tőketartozásainak
arányos - esetlegesen a Lízingszerződés megszűnését is eredményező - csökkentésére fordítani.

IX. Biztosítékok
9.1.) A Lízingbeadó az üzleti kapcsolat fennállása alatt bármikor jogosult a Lízingbevevőtől
megfelelő biztosítékot, vagy a korábban már nyújtott biztosíték kiegészítését kérni annak érdekében,
hogya biztosíték mértéke minden esetben biztosítsa a Lízingbeadó Lízingbevevővel szemben
fennálló követelésének megtérülését. Az alkalmazandó biztosítékot a Lízingbeadó az ügyfélminősítés
során tett megállapítások alapján határozza meg. A Lízingbevevővel kötött egyedi szerződés
biztosítékaként a Lízingbeadó a Polgári törvénykönyvben felsorolt szerződést biztosító
mellékkötelezettségekbármelyikét, továbbá azonnali beszedési jogot, valamint a nem magánszemély
Lízingbevevő tulajdonosának kötelezettségvállalását is előírhatja a jogviszony fenntartásának
feltételeként. Amennyiben a Lízingbevevő a szerződés hatálya alatt a Lízingbeadó által kért biztosíték
nyújtásától elzárkózik, úgy a Lízingbeadó jogosult a további szolgáltatások felfüggesztésére, továbbá
megnövekedett kockázatai csökkentése érdekében a szerződés felmondására. A biztosítékok
nyújtásával - ideértve a szerzödés megkötését is - fenntartásával és megszűnésével kapcsolatos
valamennyi költség a Lízingbevevőtterheli.
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9.2.) A Lízingbevevő köteles gondoskodni a Lízingbeadó javára alapított biztosíték fedezeti
értékének megőrzéséről. A Lízingbeadó jogosult ellenőrizni a biztosítékok meglétét, illetve azok
megfelelő kezelését. Ha a Lízingbevevő által biztosítékul lekötött vagyontárgy értéke a
szerződéskötéskori állapothoz képest csökken, így már nem nyújt kellő fedezetet, abban az esetben a
Lízingbevevő köteles a biztosítékot megfelelő módon kiegészíteni. A biztosíték értékében,
értékesíthetőségében vagy más lényeges körülményében bekövetkezett változásokról a Lízingbevevő
köteles haladéktalanul tájékoztatni a Lízingbeadót.
9.3.) A Lízingbeadó követelése érvényesítése során jogait oly módon gyakorolja, hogy az a
követeléseinek kielégítését a legeredményesebben szolgálja. A Lízingbeadó követelésének
rendezése során a Lízingbevevő bármely biztosítékul szolgáló vagyontárgyából sortartási kifogás
figyelembe vétele nélkül kereshet kielégítést. A biztosítékok érvényesítése eredményeképpen befolyt
összegeket a Lízingbeadó elsősorban követelése kielégítésére használja fel, az azt meghaladó
mértékben pedig átutalja a Lizingbevevő által megjelölt bankszámlára. A Uzingbeadó követelései
teljes megtérülését követően a Lízingbevevő kérésére és költségére gondoskodik a biztosítékok
felszabadításáról.
9.4.) A Uzingbeadóval fennálló üzleti kapcsolat során a Uzingbevevő köteles biztosítani, hogya
Lízingbeadónak a Lízingbevevővel kötött szerződésböl eredő jogai és követelései legalább azonasan
(pari passu) rangsorolódjanak a Uzingbevevővel szemben a szerződéskötés időpontjában fennálló és
az azt követöen keletkező összes egyéb hitelezői igénnyel. A Lízingbevevő kötelezi magát továbbá
arra, hogy nem hoz olyan döntést és nem vállal olyan kötelezettséget, mellyel a Uzingbeadót más
hitelezőjével szemben kedvezőtlenebb helyzetbe hozná.
X. A Lízingbevevő Gépjárművel kapcsolatos egyéb kötelezettségei
10.1.) A Lízingbevevő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogya
Lízingbeadó tulajdonát sérelem ne érje. A Lízingbevevő a Gépjárművet meg nem terhelheti, el nem
zálogosíthatja, a Lízingbeadó kifejezett erre irányuló írásbeli hozzájárulása nélkül tovább bérbe nem
adhatja, a Gépjármű birtoklását vagy használatát harmadik személynek (magánszemély Lízingbevevő
esetén kivételt képez ez alól a vele közös háztartásban élő vezetői engedéllyel rendelkező nagykorú
közeli hozzátartozó) át nem engedheti. Amennyiben a Lízingbeadó erre engedélyt ad, a Lízingbevevő
a harmadik személy magatartásáért sajátjaként felelős.

10.2.) A Lízingbevevö a Gépjármű eltűnése (ideértve a lopás esetét is), zár alá vétele, lefoglalása,
végrehajtási eljárásba vonása, valamint a nem magánszemély Lízingbevevő ellen induló
végelszámolási, felszámolási, csődeljárás veszélye esetén vagy bekövetkeztekor köteles a
Lízingbeadót haladéktalanul írásban értesíteni. Ugyancsak köteles a Lízingbevevő a Lízingbeadót
értesíteni, amennyiben a Gépjárművel kapcsolatosan a szállítóval szemben a 3.2 pontban foglaltak
alapján szavatossági igényt kíván érvényesíteni. A jelen pontban foglalt értesítések elmulasztása
súlyos szerzödésszegésnek rninősül,

10.3.) A Lízingbeadó jogosult a szerződés rendelkezéseinek - különösen azon kötelezettségeknek,
amelyek elmulasztása azonnali hatályú felmondáshoz vezethet - betartását ellenőrizni, amely jog
gyakorlását a Lízingbevevő biztosítani köteles. Ugyancsak köteles a Lízingbevevő a Lízingbeadó
felhívására bármely, a szerződésben foglalt jogok gyakorlásához, illetőleg kötelezettségek
végrehajtásához szükséges nyilatkozatot haladéktalanul megtenni és a vonatkozó okiratot a
Lízingbeadó rendelkezésére bocsátani.

10.4.) Amennyiben valamely felügyeleti szerv, illetve hatóság ellenőrzést gyakorol, vagy más olyan
hatósági eljárást végez a Uzingbevevővel szemben, amely a Gépjárműre hatással lehet, a
Lízingbevevö köteles az eljárás megindításáról, megszűnéséről, valamint annak végeredményéről,
illetve a Lízingbeadó erre vonatkozó igénye esetén a Uzingbeadó által az üggyel kapcsolatban feltett,
a szerzödés teljesítésével összefüggö kérdésekröla Lízingbeadót haladéktalanul tájékoztatni.

XI. A szerződés megszűnése
11.1.) A jelen szerzödés (i) a Lízingbevevö fizetési kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésével,
(ii) a Lízingbeadó azonnali hatályú felmondásával vagy (iii) a Lízingbevevő jogutód nélküli
megszűnésével szűnik meg. A Gépjármű megsemmisülésével csak a jelen szerződésben
szabályozottak szerinti lízingjogviszony szűnik meg, az abból eredően fennmaradó, a Lízingbevevö
által a 11.4.) pontban foglaltak szerint fizetendő összeg a jelen szerzödés szerint fizetendö lízingdíjak
módosításával, a törlesztésre irányadó szabályok szerint kerül megfizetésre.

11.2.) A jelen szerzödés a Lízingbevevö részéről egyoldalúan nem mondható fel, a szerzödésnek a
Lízingbevevö által kezdeményezett megszüntetésére kizárólag a VI. fejezetben szabályozott
elötörlesztés esetén kerülhet sor.
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11.3.) A Lízingbevevő lízingdíj fizetési kötelezettségei maradéktalan teljesítése esetén a Lízingbeadó
írásbeli nyilatkozatot állít ki arról, hogya Lízingbevevő megszerezte a Gépjármű korlátozásmentes
tulajdonjogát.
11.4.) A Gépjármű megsemmisülésének minösül annak eltulajdonítása, illetőleg az akáresemény,
amelynek következtében a biztosítótársaság megállapítása szerint helyrehozhatatlan műszaki vagy
gazdasági totálkárt szenved. Ha a Gépjárművet eltulajdonítják, abban az esetben a rendőrségi
nyomozást felfüggesztő határozatának, ha a Gépjármű totálkárt szenved, akkor a biztosító totálkárra
vonatkozó nyilatkozatának Uzingbeadó általi kézhezvételekor állapítható meg a Gépjármű
megsemmisülésének, és egyben a Uzingjogviszony megszűnésének időpontja. Ennek megfelelően a
Lízingbevevő akáresemény bekövetkeztétől függetlenül továbbra is változatlan tartalommal köteles
teljesíteni a szerződésből eredő fizetési kötelezettségét az alábbi bekezdésben szabályozottak
figyelembevételével. A Gépjármű megsemmisülése esetén a lízing jogviszonyakáresemény
bekövetkezésének időpontjában, azaz visszamenőleges hatállyal szűnik meg.
Jelen szerződés aláírásával a felek megállapodnak abban, hogy a lizingjogviszonynak a Gépjármű
megsemmisülése következtében történő megszűnésével egyidejűleg minden kifejezetten erre irányuló
külön jognyilatkozatuk nélkül a megszűnt lízingjogviszonyból eredő tartozások megfizetésére
részletfizetési megállapodást kötnek, amelyet az elszámolás megküldését követően foglalnak irásba.
A részletfizetési megállapodás alapján fizetendő havi részletek összege megegyezik a megszűnt
lízingjogviszony fizetési ütemtervében rögzített összegekkel. A Uzingbevevőnek a lízingjogviszony
futamidő lejárta előtti megszűnéséből eredően keletkezett egy összegű fizetési kötelezettségét a
Lízingbeadó a részletfizetési megállapodás létrejöttét követően, utólag, a rendőrségi nyomozást
felfüggesztő határozatának, illetőleg a biztosító totálkárra vonatkozó nyilatkozatának kézhezvételétől
számított 15 napon belül a 12. pont szerinti elszámolás megküldésével közll. Az elszámolás
ismeretében bármelyik fél igényelheti a jelen pont szarinti részletfizetési megállapodás közös
megegyezéssel történő módosítását. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha nem
teljesíti a jelen pont szerint létrejött részletfizetési megállapodás szerinti fizetési kötelezettségét, a
Lízingbeadó jogosult a részletfizetési megállapodást azonnali hatállyal felmondani. Az azonnali
hatályú felmondással a Uzingbevevőnek a megszűnt lízingjogviszonyból eredő, 11.7.) pontban
foglaltak szerint megállapított fizetési kötelezettsége egy összegben, azonnali hatállyal esedékessé
válik.
11.5.) A lízingjogviszony 11.1.) pontban foglaltak szerinti megszűnése estén a Lízingbevevő a
Gépjármű birtokában lévő okmányait és tartozékait az elszámolás kézhezvételét követő 2
munkanapon belül köteles átadni a Lízingbeadó képviselője részére. Amennyiben a Uzingbevevő
nem gondoskodott a gazdaságosan nem helyreállítható Gépjárműnek a Lízingbeadó által megjelölt
telephelyre történő elszállíttatásáról, azt a Lízingbeadó a Lízingbevevő költségére elvégezteti.

11.6.) A Lízingbeadóa jelen szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani, ha:
vvvv) a Lízingbevevő jelen szerződés 2.8.),4.1.),4.5.),4.6.),7.1.)-7.4.),7.8.), 8.1.)-8.4.), 8.7.),

9.1.)-9.2), 10.2), 10.3.) és 10.4.) pontjaiban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget,
mely súlyos szerződésszegésnek minősül,

wwww) a Lízingbevevő jelen szerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettsége
teljesítésének késedelme a 15 napot meghaladja,

xxxx) a Uzingbevevő vagy a dologi adós megszegi a jelen szerződésből eredő fizetési
kötelezettségekteljesítésének biztosításáraszolgáló biztosítéki szerződést,

yyyy)A Lízingbevevő a Lízingbeadó által előírt adatszolgáltatási, tájékoztatási
kötelezettségének a Lízingbeadó erre irányuló felhívásában foglaltak ellenére sem tesz
eleget,

zzzz) a Gépjármű káresemény folytán jelentős értékvesztést szenved, vagy az időközben
bekövetkező árfolyamváltozások hatására a Gépjármű fedezeti értéke jelentős mértékben
lecsökken és a Lízingbevevő nem gondoskodik a Lízingbeadó részéről elfogadható
mértékű biztosíték nyújtásáról

aaaaa) a nem magánszemély Lízingbevevő ellen felszámolási eljárást kezdeményezett
harmadik személy, illetve ha az ilyen Lízingbevevő csöd-, felszámolási vagy
végelszámolási eljárást kezdeményezettönmaga ellen,

bbbbb) a Lízingbevevő ellen végrehajtásieljárás indult
ccccc) a Lízingbevevőnek Lízingbeadóval szemben fennálló bármely egyéb jogviszonyát

szerződésszegés miatt a Lízingbeadójogosult felmondani,
ddddd) az Üzletszabályzatáltalános részében meghatározott egyéb esetekben.

11.7.) A szerződés azonnali hatállyal történő felmondása esetén a Lízingbevevő köteles a
Lízingbeadó felhívására a Lízingbeadó jelen szerződésre tekintettel felmerült valamennyi követelését
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(ideértve az elmaradt Ifzingdíjak, továbbá a késedelmi kamat összegét, a szerzödésre tekintettel
fizetendő díjakat, valamint a Lízingbeadó érdekkörében a szerződés idő előtti felmondására tekintettel
felmerült költségeket) a felhívásban megjelölt határidőre megfizetni.

11.8.) A lízing szerződés azonnali hatállyal történő felmondás miatt történő megszűnése esetén a
Lízingbevevő Gépjárműre vonatkozó használati és birtoklási joga is megszűnik, és köteles azt·
tartozékaival és okmányaival együtt a felmondás kézhezvételét követő 2 munkanapon belül a
Lízingbeadó részére átadni. Amennyiben Lízingbevevő birtokba adási kötelezettségének nem tesz
eleget, a Lfzingbeadójogosult a Gépjárművet a Lízingbevevő költségére

hh) birtokba venni és elszállíttatni,
ii) jogosulatlan használatát megakadályozni,
jj) hatósági engedélyeinek visszavonásáról intézkedni.

11.9.) A Gépjárművet a Lízingbevevő a jelen szerződés 7.4.) pontjában rögzítettek szerinti normál
elhasználódásnak megfelelő állapotban köteles átadni a Lízingbeadó részére. Amennyiben a normál
állapot nem biztosított, a Lízingbeadó ebből származó kárát jogosult Lízingbevevővel szemben
érvényesíteni.
11.10.) Abban az esetben, ha jelen szerződés a Lízingbevevő halála miatt szűnik meg, a Lízingbeadó
a jogerős hagyatéki végzésben megjelölt örökösökkel számol el.

XII. Elszámolás
12.1.) A Lízingbeadó a Lízingbevevő számára minden naptári évről a tárgyévet követő január 31-ig
tételes elszámolást küld.
12.2.) A jelen szerződés azonnali hatályú felmondása vagy futamidő lejárata előtti megszüntetése
esetén a Lízingbeadó a szerződés megszűnésének időpontjára tételes elszámolást készít. Az
elszámolás tartalmazza a Lízingbeadónak a Lízingbevevővel szemben jelen megállapodás alapján
ezen időpontban fennálló követeléseit jogcím szerint, illetőleg a teljes követelés összegét csökkentő
tényezőket.
A Lízingbeadó a Lízingbevevővel szemben fennálló követeléseivel szembe állítja a
visszaszármaztatott Gépjármű értékesítéséből ténylegesen befolyt, illetőleg a biztosító által a
Lízingbeadó részére a Gépjárműre tekintettel folyósított összeget. A Lízingbevevő tudomásul veszi,
hogy az elszámolásban közölt követelésösszeget a Lízingbeadó a Gépjármű értékesítését követően,
az abból befolyó, a számláján jóváírt vételár összegének ismeretében azonban a birtokbavétel
időpontjára visszamenöleges hatállyal csökkenti. A Lízingbeadó a Gépjármű értékesítésére határidőt
nem vállal, az elszámolás kézhezvétele és a vételárösszegnek a Lízingbeadó számláján történő
jóváírásáig eltelt időszakban a Lízingbevevő viseli a finanszírozási és egyéb kockázatokat, azaz a
jelen szerződés szerinti kamatfizetési kötelezettsége a részéről meg nem fizetett összeg után
folyamatosan fennáll. Abban az esetben, ha a Lízingszerződés a lízingdíjakat devizában állapítja
meg, a Gépjármű forintban megállapított áron történő értékesítése esetén a Lízingbeadó a
Lízingbevevővel szemben devizában megállapított követelését a Gépjármű értékesítési árának az
MNB által az adott devizára az elszámolás napjára jegyzett közép árfolyamon számított ellenértékével
csökkenti.
12.3.) Az elszámolás alapján fennálló követelést a fizetési kötelezettséggel érintett fél az elszámolás
kézhezvételét követő 5 munkanapon belül köteles a jogosult felé kiegyenlíteni.

XIII. Vegyes rendelkezések
13.1.) A Lízingbevevőjelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Lízingbeadót, hogyaLízingbeadó
által rendelkezésére bocsátott azonosító kód alkalmazásával a Lízingbeadó rendelkezésére álló bank
, biztosítási vagy üzleti titoknak rninösülö bármely tényt, adatot vagy információt telefonos
ügyfélszolgálatán keresztül a kód birtokában lévő személynek kiadhassa. A Lízingbevevő tudomásul
veszi, hogy az azonosító kód a Lízingbevevő személyes azonosítását szolgálja, alkalmazása esetén a
Lízingbeadó a Lízingbevevötől további azonosítást nem kér. Az azonosító kód alkalmazásával a
Lízingbeadó a Lízingbevevö telefonon adott utasításainak erre vonatkozó külön írásbeli megállapodás
hiányában is eleget tesz.

A Lízingbevevő jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogya rendelkezésére
bocsátott/bocsátandó "azonosító kódot" csak személyesen használja, valamint hogy az "azonosító
kódot" megőrzi, és azt mások rendelkezésére nem bocsátja. A Lízingbevevő jelen szerzödés
aláírásával tudomásul veszi, hogy az "azonosító kód" elvesztéséből, mások részére történt átadásából
származó felelősség kizárólag őt terheli és a Lízingbeadó az ebből eredő bárminemű felelősségét
kizárja. A Lízingbevevő jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy az "azonosító kód" elvesztését,
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megsemmisülését, mások számára való hozzáférését haladéktalanul írásban bejelenti a Lízingbeadó
részére. Ezen írásbeli bejelentés kézhezvételét követően a Lízingbeadó az "azonosító kód"
alkalmazásával további adatot nem szolgáltat ki.
13.2.) A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződésből eredő jogaik
gyakorlása, illetve kötelezettségeik teljesítése során egymás kölcsönös érdekeire tekintettel járnak el,
a köztük. jelen szerződés teljesítése során felmerült jogvitákat elsősorban békés úton, egyeztető
tárgyalások útján rendezik.
A Felek, a jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitáik esetére, a hatásköri szabályokra és a
pertárgy értékére való tekintettel, kikötik a Lízingbeadó székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező
bíróság kizárólagos illetékességét.
13.3.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok -
különös tekintettel a Polgári törvénykönyv, továbbá a Lízingbeadó Üzletszabályzatának rendelkezései
irányadóak. A Uzingbeadó a fogyasztó hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 16. § (1) bek 24.
pontjában foglaltak alapján tájékoztatja az Lízingbevevőt, hogy felügyeleti hatósága a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete, amelynek címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

13.4.) Jelen szerződés kizárólag az itt felsorolt mellékletekkel együttesen érvényes. Jelen szerződés
aláírásával a Lízingbevevő kifejezetten elismeri, hogy a fenti okiratokat a számára hiánytalanul
átadták. Jelen szerzödés hatálybalépésének feltétele a Gépjárműre vonatkozó adásvételi szerződés
hatálybalépése és Lízingbeadó által a Lízingbevevő fizetési kötelezettségei teljesítésének
biztosítékaként esetlegesen előírt egyéb biztosítéki szerződés(ek) hatályba lépése.
13.5) Jelen szerzödés aláírásával a Lízingbevevő kijelenti, hogyaszerződéskötést megelőzően a
hatályos magyar jogszabályok, valamint az Etikai kódex által előírt valamennyi tájékoztatást megkapta
a Lízingbeadótól, és a szerződés megkötésére vonatkozó döntését saját, illetőleg háztartása
teherviselési képességének ismeretében, kellő mérlegelés után hozta.
13.6.) Jelen szerzödés aláírásával a Lízingbevevő a pénzmosás megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 8..§-ában foglaltaknak megfelelően kijelenti, hogya
szerződésben részletezett szolgáltatást a saját nevében és javára veszi igénybe.

13.7.) A felek egyéb megállapodásai:

Felek jelen szerződést átolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag aláírják.

Kelt: Budapest, 2014. 04 hónap 30 nap
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2. sz. melléklet
3. sz. melléklet

Üzletszabályzat
Lízingdíj fizetési ütemezés
Adásvételi jegyzőkönyv, Átadás-átvételi jegyzökönyv
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FIZETÉSI ÜTEMTERV
2. számú melléklet

13. Vételár:
14. Lízing időtartama:
15. 1 havi BUBORszerződés kötéskori értéke:
16. Lízingdíj fizetési ütemezés:

3511 752 HUF
60 hónap

2,6%

Sorszám Esedékess~g_ Tőke Kamat Lízingdíj
1. átadás-átvételt megelőzően 1299625 HUF - 1 299625 HUF
2. 2014.06.02 31848 HUF 10521 HUF 42369 HUF
3. 2014.07.02 32334 HUF 10035 HUF 42369 HUF
4. 2014.08.04 31 494 HUF 10875 HUF 42369 HUF
5. 2014.09.02 32952 HUF 9417HUF 42369 HUF
6. 2014.10.02 32779 HUF 9590 HUF 42369 HUF
7. 2014.11.03 32301 HUF 10068HUF 42369 HUF
8. 2014.12.02 33388 HUF 8981 HUF 42369 HUF
9. 2015.01.02 32928 HUF 9441 HUF 42369 HUF
10. 2015.02.02 33084 HUF 9285 HUF 42369 HUF
11. 2015.03.02 34125 HUF 8244 HUF 42369 HUF
12. 2015.04.02 33404 HUF 8965 HUF 42369 HUF
13. 2015.05.04 33279 HUF 9090 HUF 42369 HUF
14. 2015.06.02 34279 HUF 8090 HUF 42369 HUF
15. 2015.07.02 34158 HUF 8211 HUF 42369 HUF
16. 2015.08.03 33778 HUF 8591 HUF 42369 HUF
17. 2015.09.02 34471 HUF 7898 HUF 42369 HUF
18. 2015.10.02 34629 HUF 7740 HUF 42369 HUF
19. 2015.11.02 34536 HUF 7833 HUF 42369 HUF
20. 2015.12.02 34948 HUF 7421 HUF 42369 HUF
21. 2016.01.04 34383 HUF 7986 HUF 42369 HUF
22. 2016.02.02 35504 HUF 6865 HUF 42369 HUF
23. 2016.03.02 35662 HUF 6707 HUF 42369 HUF
24. 2016.04.04 34917 HUF 7452 HUF 42369 HUF
25. 2016.05.02 36196 HUF 6173 HUF 42369 HUF
26. 2016.06.02 35707 HUF 6662 HUF 42369 HUF
27. 2016.07.04 35667 HUF 6702 HUF 42369 HUF
28. 2016.08.02 36454 HUF 5915 HUF 42369 HUF
29. 2016.09.02 36220 HUF 6149 HUF 42369 HUF
30. 2016.10.03 36392 HUF 5977 HUF 42369 HUF
31. 2016.11.02 36752 HUF 5617 HUF 42369 HUF
32. 2016.12.02 36921 HUF 5448 HUF 42369 HUF
33. 2017.01.02 36915 HUF 5454 HUF 42369 HUF
34. 2017.02.02 37091 HUF 5278 HUF 42369 HUF
35. 2017.03.02 37761 HUF 4608 HUF 42369 HUF
36. 2017.04.03 37288 HUF 5081 HUF 42369 HUF
37. 2017.05.02 37930 HUF 4439 HUF 42369 HUF
38. 2017.06.02 37805 HUF 4564 HUF 42369 HUF
39. 2017.07.03 37985 HUF 4384 HUF 42369 HUF
40. 2017.08.02 38301 HUF 4068 HUF 42369 HUF
41. 2017.09.04 38088 HUF 4281 HUF 42369 HUF
42. 2017.10.02 38900 HUF 3469 HUF 42369 HUF
43. 2017.11.02 38714 HUF 3655 HUF 42369 HUF
44. 2017.12.04 38786 HUF 3583 HUF 42369 HUF
45. 2018.01.02 39294 HUF 3075 HUF 42369 HUF
46. 2018.02.02 39269 HUF 3100 HUF 42369 HUF
47. 2018.03.02 39738 HUF 2631 HUF 42369 HUF
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48. 2018.04.02 39645 HUF 2724 HUF 42369 HUF
49. 2018.05.02 39915 HUF 2454 HUF 42369 HUF
50. 2018.06.04 39872 HUF 2497 HUF 42369 HUF
51. 2018.07.02 40421 HUF 1948 HUF 42369 HUF
52. 2018.08.02 40405 HUF 1 964 HUF 42369 HUF
53. 2018.09.03 40540 HUF 1829 HUF 42369 HUF
54. 2018.10.02 40892 HUF 1477 HUF 42369 HUF
55. 2018.11.02 40985 HUF 1384 HUF 42369 HUF
56. 2018.12.03 41179 HUF 1 190 HUF 42369 HUF
57. 2019.01.02 41407 HUF 962 HUF 42369 HUF
58. 2019.02.04 41 521 HUF 848 HUF 42369 HUF
59. 2019.03.04 41 828 HUF 541 HUF 42369 HUF
60. 2019.04.02 41 995 HUF 374 HUF 42369 HUF
61. 2019.05.02 42175HUF 194 HUF 42369 HUF

Kelt: Budapest, 2014.04.30.
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GÉPJÁRMŰ TÁRGYÁBAN KÖTÖTT

ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LíZINGSZERZÖOÉS o 6 -05- 2014

Amely létrejött

Név: K&H Bank Zrt.
Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9,
Cégjegyzékszám: 01 10 041043 ÉS
Csoportadó-azonosítószám: 17780120-5-43

mint Lízingbeadó
között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

Név: ALFÖLDVíz Zrt.
Székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5,
Cégjegyzékszám: 0410001580
Adószám: 13100887-2-04

mint Lízingbevevő

I. A lízingszerződés tárgya és pénzügyi feltételei
1,1, Jelen szerződés alapján a Lízingbeadó vállalja, hogy a jelen szerződésben meghatározott
Gépjárművet megvásárolja, annak érdekében, hogy azt a Lízingbevevő részére zárt végű pénzügyi
llzlnqbe adja. A szerzödés aláírásával a Lízingbevevő a Gépjárművet lízingbe veszi és vállalja, hogya
szerződésben megállapított díjakat határidőre megfizeti a Lízingbeadó részére. A Gépjármű a
futamidő letelte, a lízingdíjak és a maradványérték megfizetése után Lízingbeadó erre vonatkozó
külön nyilatkozatával a Lízingbevevő tulajdonába kerül (zárt végű pénzügyi lízing). A lízingjogviszony
megfelel a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII törvényben foglalt
rendelkezéseknek.

1,2 A Gépjármű azonosítói
Gyártmány, Dacia Dokker Van Atadás várható Atadás-átvételi jegyzőkönyv
típus: Ambiance 1.5 DCi időpont ja: szerint
Eurotax kód: - Szállító: "Meszlé'!Y_i-Autó"Kft.
Alvázszám: Atadás-átvételi Szállító székhelye: 5600 Békéscsaba,Almáskerti

jegyzőkönyv szerint Ipari Park 2.
Motorszám: Atadás-átvételi Szállító 0409004726jegyzőkönyv szerint cégjegyzékszám:
Gyártási év: 2014 G_yáriextrák: -
Forgalmi Atadás-átvételi Kiegészítő extrák:rendszám: jegyzőkönyv szerint -

1.3 A pénzügyi lízingszerződés pénzügyi feltételei

A lízingdíjak megállapításánál alapul 2 765 159,- Ftvett, áfa nélküli piaci ár:
Első lízingdíj összege és devizaneme: 1 299 625,- Ft
Első lízingdíj esedékessége: átadás-átvételt megelőzően
A havi lízingdíi összege és devizaneme: 42369,- Ft

a díjfizetések esedékessége a
A pénzügyi lízingszerződés futamideje: 60 hónap mellékelt fizetési ütemezés

szerint
Deviza szerződés kötés kori árfolyama: -
Referencia kamatláb I mértéke az 1 havi BUBOR 2,60%elfogadás időpontjában:
Alkalmazott kamatfelár: 3,0% p. a.
THM mértéke -
A lízingdíjak tőke-kamat megbontása: a törlesztési ütemezésbenfog_laltakszerint
Maradványérték összege és - -devizaneme

Egyéb díjak költségek Jelen szerzödés 4.3 pontja, valamint a Lízingbeadó
kondíciós listája szerint
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1.4 Biztosítékok

Szerződés me nevezése Kelte KötelezettFelhatalmazó levél ALFOLDVIZ Zrt.

1.5 Biztosítás

CASCO Kötelező felelősség-
Biztosító neve biztosító neve
CASCO Kötelező felelősség-
Biztosítás biztosítás típusa
típusa
Biztosítási 10%, de minimum 50.000,- Ft
önrész

A Uzingbevevő a jelen szerződés tárgyát képező Gépjárműre köteles teljes körű casco biztosítást
kötni, amelyet a Lízingszerződés hatálya alatt a Lízingbeadó hozzájárulása nélkül nem jogosult
megszüntetni vagy módosítani. A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogya Gépjárműre
vonatkozó átadás átvételi jegyzőkönyvet kizárólag abban az esetben írja alá, ha a gépjármű
rendelkezik Biztosító által előírt minimális védelmi követelményekkel.

II. A pénzügyi lízingszerződés létrejötte és a gépjármű átvétele

2.1.) A szerzödö felek megállapodnak abban, hogyaLízingbeadó a Lízingbevevő által megfelelő
gondossággal kiválasztott gépjárművet a jelen szerződés 1.2. pontjában megjelölt Szállítótól, mint
eladótól megvásárolja, annak érdekében, hogya Lízingbevevő részére lízingbe adja. A megrendelés
és/vagy az adásvételi szerződés aláírásával a Lízingbevevő azt is elismeri, hogy az abban foglaltak
szerinti Gépjármű minden szempontból megfelel lízingbe vételi szándékának, tudomásul veszi
továbbá, hogy az adásvételi szerződésben meghatározott körülmények módosulása miatt a
Lízingszerződés egyes feltételei (szállítási határidő, a Gépjármű beszerzési ára stb.) ezen
változásokkal összhangban megváltozhatnak. Az adásvételi szerződésből eredően a vevöt terhelő
kötelezettségek teljesítése - a vételár szerződés szerinti kiegyenlítésének kivételével - a Lízingbevevőt
terheli.

2.2.) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy mivel a Gépjárművet a saját céljaira maga választotta
ki, a Lízingbeadó semmilyen formában nem felel a Gépjármű lízingbeadás céljára történő
hasznosíthatóságáért és az Adásvételi Szerződésben foglalt szállítói kötelezettségek Szállító részéről
történő teljesítéséért. E címen a Lízingbevevő a Lízingbeadóval szemben sem a lízingdíj
csökkentésére, sem a lízingdíj megfizetésének beszüntetésére, sem bármilyen kártérítésre nem
támaszthat igényt.

2.3.) Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződés rendelkezései szerint az első lízingdíjnak és
ÁFA-nak megfelelő, vagy egyébként a Lízingszerződés alapján a Lízingbeadó részére járó bármely
egyéb összeget a Szállító részére köteles megfizetni, a Gépjármű vételárának kiegyenlítése során a
Lízingbeadó ezen összegeket aSzállítóra engedményezi a Gépjármű vételára kiegyenlítésének
keretében. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogyaLízingbeadó a Gépjármű még ki nem egyenlített
vételárát (engedményezés esetén a Gépjármű vételárának a Lízingbevevő által igazoltan a Szállító
részére kifizetett összegekkel csökkentett részét a 2.5.) pontban foglaltak szerinti átadás-átvételi
jegyzőkönyv kézhezvételét, egyben al-i) pontban foglaltak maradéktalan és együttes teljesülését
követően fizeti meg a Szállító részére.

a) a Lízingbeadó kézhez vette a Lízingbevevő által aláírt Lízingszerződést, továbbá
amennyiben azt a Lízingbeadó előírta, az ügylettel kapcsolatos érvényesen aláírt
biztosítéki szerződést

b) amennyiben a Gépjármű szállítója nem magánszemély, a Lízingbeadó részére átadásra
kerül a nevére kiállított, a Gépjármű azonosító számát is tartalmazó tételes, szabályos, az
adásvételi szerződésben foglaltak szerinti végszámla, amelynek fizetendő összegében a
Lízingbeadónak járó, de a Lízingbevevő által a Szállítóhoz befizetett összegek is
feltüntetésre kerültek, "pénzügyileg rendezett" megjegyzéssel, (magánszemély Szállító
esetén a számlát az adásvételi szerződés, illetőleg a Szállítának a részére megfizetett
összegre vonatkozó nyilatkozata helyettesíti)

c) az Lízingbevevő részéről maradéktalanul megfizetésre került az első lízingdíj és az ÁFA
összege,

d) a Gépjárműre megkötésre került a jogszabály által előírt kötelező gépjármű
felelősségbiztosítás,
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e) a Gépjármű rendelkezik a felszereltségre is vonatkozó, Európára kiterjedő területi hatályú,

teljes körű, és legfeljebb a saját erőnek megfelelő arányú önrészesedést előíró CASCO
biztosítással, amelyben kedvezményezettként a Lízingbeadó került feltüntetésre,

f) amennyiben a biztosítás nem halasztott díjfizetésű, az első biztosítási időszakra szóló
biztosítási díjak a Lízingbevevő részéről befizetésre kerültek, és ezt az Lízingbevevő a
Lízingbeadó felé befizetési bizonylattal igazolta

g) a Gépjárműbe beszerelésre kerültek - amennyiben van ilyen - a biztosítótársaság egyedi
előlrásainak megfelelő vagyonvédelmi berendezések és ennek tényét a Lízingbevevő a
Lízingbeadó felé számlákkal igazolta.

h) a Gépjármű átírása megtörtént, az illetékes okmányiroda igazolta, hogya finanszírozott
gépjármű törzskönyvét a Lízingbeadónak továbbítja.

i) a Lízingbeadó részére átadásra került a forgalmi engedély másolata, amelyben a felek
megállapodásának megfelelően a Lízingbeadó, mint tulajdonos vagy a Lízingbevevő, mint
üzembentartó került feltüntetésre.

2.4.) A Lízingbeadó a Gépjárműre vonatkozó hatályos adásvételi szerződés és a Lízingbevevő
fizetési kötelezettségei teljesítésének biztosítékaként előírt biztosítéki szerződések kézhezvételét
követően felhatalmazza a szállítót a Gépjármű Lízingbevevő részére történő átadására.

2.5.) A Gépjármű birtokbavétele során a Lízingbevevő egyben a Lízingbeadó képviseletében is
eljár, tekintettel arra, hogy a Gépjármű Lízingbevevő által történő átvétele a Gépjárműnek az
adásvételi szerződés teljesítése érdekben történő birtokbavételét is jelenti. A Gépjármű átadását a
Lízingbevevő köteles a Szállítóval együttesen a Lízingszerzödés mellékletében meghatározott formájú
átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával a Lízingbevevö a
2.3 al-i) pontjaiban írt feltételek maradéktalan megvalósulásán túl az alábbiakat igazolják:

a) a Gépjármű okmányai szabályszerűen kerültek kiállításra és átadásra,
b) a Gépjármű megfelel az adásvételi szerződésben foglaltaknak,
c) a Gépjármű hibátlan, az állapotfelmérési lapon rögzítetteknek megfelelö, kipróbált

műszaki állapotban, a megrendelésben és/vagy az adásvételi szerzödésben rögzített
tartozékokkal együtt került átadásra, a Lízingbevevö részéről birtokba vételre;

d) a Gépjármű rendelkezik az elöírt KRESZ tartozékokkal, forgalmi és egyéb okmányai
szabályszerűen kiállftásra és átadásra kerültek és hatósági jelzései megfelelnek az
okmányokban foglaltaknak.

e) a Gépjármű érvényes és további feltételek bekövetkezésétöl nem függő gépjármű
felelösség és CASCO biztosítással rendelkezik.

A Lízingbevevő és az általa és a Szállító által érvényesen aláírt átadás-átvételi jegyzökönyvet,
továbbá a Gépjármű okmányainak másolatát az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláíratását követően
haladéktalanul belül köteles átadni a Lízingbeadó részére.

2.6.) Lízingbevevő jogosult a Lízingszerződéstől a vételár Lízingbeadó részéről történő
maradéktalan kifizetését megelőzően a Lízingbeadóhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával
elállni. Ilyen esetben a Lízingbevevő elállási nyilatkozatával egyidejűleg köteles a Lízingbeadónak
megfizetni a Lízingszerződésés az arra tekintettel kötött Adásvételi szerződés megkötésére tekintettel
felmerült költségeit és kárait. A Lízingbeadó jogosult ezen összegeket a részére megfizetett első
lízingdíj terhére elszámolni. A Lízingbeadó abban az esetben jogosult jelen Lízingszerződéstől elállni,
ha az illetékes okmányiroda a Gépjármű tulajdonosváltásának a gépjármű nyilvántartásban történő
átvezetését bármely okból megtagadja. Ilyen esetben a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadónak az
ügylettel kapcsolatosan felmerült költségeit a Lízingbeadó részére megtéríteni.

2.7.) Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződés hatályba lépését megelőzően birtokba vette a
Gépjárművet, vagy a Lízingbeadó teljesítette a Gépjármű vételárára vonatkozóan fennálló fizetési
kötelezettségét, a Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződést a felsorolt hatályba lépési feltételek
megvalósulásánakelmaradása esetén is hatályosnak tekinteni.

2.8.) A Gépjármű törzskönyv átvételére és őrzésére vagy kiállítása felfüggesztésének
kérelmezésére kizárólag a Lízingbeadó, mint tulajdonos jogosult. Amennyiben a törzskönyv bármely
okból a Lízingbevevőhöz kerülne, köteles azt haladéktalanul a Lízingbeadó részére átadni, ennek
elmulasztása súlyos szerzödésszegésnek minősül. A törzskönyv a lízingjogviszony időtartama alatt a
Lízingbeadó birtokában marad.

lll. A Lízingbeadó felelőssége, jogok átruházása

3.1.) A Lízingbevevőtudomásul veszi, hogy tekintettel arra, hogyaGépjárművet maga választott ki,
a Lízingbeadó semmilyen formában nem felel a Gépjármű lízingbeadás céljára történő
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hasznosíthatóságáért. E címen a Lízingbevevő a Lízingbeadóval szemben sem a lízingdíj
csökkentésére, sem a lízingdíj megfizetésének beszüntetésére, sem bármilyen kártérítésre nem
támaszthat igényt. Ugyanezen okból nem terheli a Lízingbeadót semmiféle felelősség a Gépjármű
származásáért, műszaki állapotáért, rejtett vagy egyéb hibájáért. A Gépjármű bármilyen
meghibásodásából eredő káresemény nem mentesíti a Lízingbevevőt a Lízingbeadóval szemben
fennálló fizetési kötelezettsége teljesítése alól.

3.2.) A Lízingbeadó a Lízingszerződés aláírásával, a Szállítóval létrejött Adás vételi szerződésben
számára biztosított kellékszavatossági és jótállási jogait - kezesi felelőssége kifejezett kizárása
mellett, - a Lízingbevevőre engedményezi, ezzel felhatalmazza a Lízingbevevőt ezen jogoknak
közvetlenül a Szállítóval szemben történő érvényesítésére. Az Adásvételi szerződés teljesítésével
kapcsolatban a Lízingbeadó a vételárfizetésen kívül semminemű felelősséget nem vátlat. Amennyiben
a Lízingbeadót perbe hívják a Szállító és a Lízingbevevő közöttí bármely - hibás teljesítéssel vagy
egyéb, az Adásvételi szerződésből eredő jogok érvényesítésével kapcsolatos - jogvitában, úgy annak
költségeit a Lízingbevevő köteles viselni. A szavatossági jogok gyakorlásának elmulasztásából eredő
minden kár a Lízingbevevőt terheli.

IV. A szerződéssel kapcsolatos díjak, költségek
4.1.) A Lízingbevevő jelen szerződés hatálya alatt a jelen megállapodáshoz csatolt fizetési
ütemtervben meghatározott mértékű lízingdíjat, köteles megfizetni. A jelen szerződés alapján
fizetendő lízingdíjak megállapítása során alkalmazott pénzügyi kondíciókat a felek jelen megállapodás
1.3.) pontjában rögzítik. A lízingdíjak tőke- és kamatrészből tevődnek össze, amely a törlesztési
ütemezésben kerül rögzítésre. A Felek megállapodnak, hogy a lízingdíjak vonatkozásában az
elszámolási időszak a Lízingszerződés fizetési ütemtervében meghatározott lízingdíjak esedékessége
közötti időszak. Az elszámolási időszak utolsó napja a lízingdíj esedékességének napja, ami egyben a
nyújtott szolgáltatás teljesítési időpontja is. A Lízing jogviszony szerinti ügyletindításkor fizetendő első
lízingdíj teljesítési időpontja a Lízingszerződés szerinti átadás-átvétel napja, ami egyben a nyújtott
szolgáltatás teljesítési időpontja is. A Felek megállapodnak, hogya Lízingbevevő az első lízingdíjat a
teljesítési időponttal azonos időpontban fizeti meg.

4.2.) A szerzödö felek megállapítják, hogy mind a jelen szerződés szerint fizetendő lízingdíjak az
1.3.) pontban megjelölt referencia kamat alapján változó kamatozásúak, ennek megfelelően a
Lízingbeadó a szerződésben megállapított lízingdíjat jogosult a szerződésben megjelölt referencia
kamatláb megváltozásával összhangban megváltoztatni. A Lízingbeadó a referencia kamat
változásáról rendszeresen, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségen kifüggesztve, illetőleg a
honlapján tájékoztatja a Lízingbevevőt. A lízingdíj megváltozásáról a Lízingbeadó a havonta
megküldésre kerülő díjbekérőn értesíti a Lízingbevevőt. A lízingdíj referencia-kamat változás
következében történő, fentiek szerinti megváltoztatását a Lízingbevevő szerződésmódosítás, illetőleg
minden egyéb értesítés nélkül a számla kézhezvételévelelfogadja.

4.3) A szerződéssel kapcsolatosan a futamidő során felmerülő egyéb díjak, költségek

A jelen szerződés hatálya alatt a Lízingbevevő az alábbiakban meghatározott díjak fizetésére köteles,
amely díjak mértéke a Lízingbeadónak az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében kifüggesztett,
továbbá honlapján közzetett mindenkori Kondíciós listájában kerül meghatározásra.

Lezárási díj: a Lízingbevevő által a szerződésnek az abban meghatározott futamidő lejáratát
megelőző, bármely okból történő megszűnése esetén fizetendő díj, amely a szerződés
megszűnésekor hátralévő. le nem járt tőketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és
legalacsonyabbösszegét a Kondíciós lista tartalmazza.

Előtörlesztési díj: a Lízingbevevő által kezdeményezett, az esedékes fizetési kötelezettséget
meghaladó összegű befizetés után fizetendő díj, feltéve, hogy az előtörlesztéssel a szerzödés nem
szűnik meg. Az elötörlesztési díj az előtörlesztett tökeösszeg százalékában kerül megállapításra és
legalacsonyabbösszegét a Kondíciós lista tartalmazza.

Fizetési felszólítás díja: a Lízingbevevő fizetési késedelme következtében a Lízingbeadó fizetésre
felszólító levelének kiküldése esetén fizetendő díj, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként
kerül megállapításra.

Szerződés felmondási díj: a Lízingbeadó által a Lízingbevevő szerződésszegése következtében
kezdeményezett azonnali hatályú szerződés felmondás esetén fizetendő díj, amelyalkalmankénti,
meghatározottösszegként kerül megállapításra.

Futamidő módosítás díja: a szerződésben meghatározott futamidő Lízingbevevő által kezdeményezett
módosításaesetén fizetendő díj, amely a szerződés módosításakor hátralévő, le nem járt tőketartozás
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százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a Kondíciós lista
tartalmazza.

Fizetési ütemezés módosításának díja: a szerződésben meghatározott fizetési ütemterv Lízingbevevő
által kezdeményezett módosítása esetén fizetendő díj, amely a szerződés módosításakor hátralevő, le
nem járt tőketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a
Kondíciós lista tartalmazza.

Előtörlesztési, futamidő-, ütemezés módosftási kalkuláció elkész/tésének d/ja: a szerződés
Lízingbevevő által kezdeményezett módosítása érdekében a fennálló fizetési kötelezettségeket
tartalmazó új kimutatás elkészítésének díja, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül
megállapításra.

Ozembentartó személyének megváltoztatása után fizetendő díj: meghatározott feltételek fennállása
esetén a szerződés hatálya alá tartozó gépjármű fogalmi engedélyébe bejegyzett üzembentartó
személyének megváltoztatásához történő hozzájárulás esetén a Lízingbevevő által fizetendő díj,
amelyalkalmankénti, meghatározott összegben kerül megállapításra.

Szerződés harmadik személy részéről történő átvállalásával kapcsolatos hitelbírálat díja: a
Lízingbeadóval szerzödö fél személyének a Lízingbevevő tartozásainak átvállalásával történő
megváltozására irányuló igényesetén az átvállaló hitelképességének megállapításával kapcsolatos
eljárás díja, amelynek megfizetése a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az átvállalással
kapcsolatos hitelbírálat díja a kérelem benyújtásakor hátralévő, le nem járt tőketartozás százalékos
mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabbösszegét a Kondíciós lista tartalmazza.

Egyéb szerződésmódosítás díja: a szerződésnek a Lízingbevevő által kezdeményezett fentiekben
nem nevesített módosítása esetén fizetendő díj, amely a szerződés módosításakor hátralévő, le nem
járt tőketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a
Kondíciós lista tartalmazza.

Kezes személyének megváltoztatásával kapcsolatos eljárás díja: a szerződésben foglalt
kötelezettségek teljesítésének biztosítékaként kötött készfizető kezességvállalási szerződés
megszüntetése és a Lízingbeadó által hitelképesnek minősített harmadik személlyel új készfizető
kezességvállalási szerződés megkötése, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül
megállapításra.

Dokumentáció egyeztetés díja: amennyiben a Lízingbevevő a forgalmi engedély módosítását
követően elmulasztja az adatváltozásról a forgalmi engedély másolatának bemutatásával a
Lízingbeadót értesíteni, a Lízingbeadó az adategyeztetés érdekében megkeresi a közhiteles
nyilvántartást és erre tekintettel a Lízingbevevővel szemben a Kondíciós listában megállapított
egyszeri díjat érvényesít.

Elszámolás készítésének, értesítők, bizonylatok kiállításának díja: a Lízingbevevő kérelmére a
finanszírozási szerződés megszüntetése érdekében fizetendő összeg megállapítása érdekében
készített kimutatás, továbbá elszámolással kapcsolatos értesítések, számviteli bizonylatok
kiállításának díja, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül megállapításra.

Hozzájárulások kiadásának (taxi engedély, átalakítási engedélv. használatba adási engedélv. forgalmi
engedély csere, rendszám csere) díja: hatósági engedélyek benyújtásához szükséges finanszírozói
hozzájárulás kiállításának díja, amelyalkalmankénti meghatározottösszegként kerül megállapításra.

Adategyeztetési díj: a Lízingbevevő kérelmére a szerződés másolata, és az Üzletszabályzat, valamint
a szerződéssel kapcsolatos egyéb dokumentumok másolatának, továbbá igazolások és korábban
nem nevesített egyéb nyilatkozatok kiadásának, valamint a rendkívüli adategyeztetés díja, amely
alkalmankénti meghatározott összegként kerül megállapításra.

Deviza alapú szerződés forint alapúvá alakításának díja: a Lízingbevevő kérelmére bármely, forinttól
eltérő idegen devizanem alapú szerződésnek a futamidő alatt kizárólag egy alkalommal történő, forint
alapú szerzödéssé történő átalakítása után fizetendő díj.

KHR Oqyféltudakozvánv lekérdezés díja: a Lízingbevevő kérelmére a Központi Hitelinformációs
Rendszerből történő adatlekérdezés díja, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül
megállapításra.

Intervenciós díj: a Lízingbeadó által a Lízingbevevő nem szerződésszerű magatartása következében
tett intézkedések (fizetési felszólítás) következtében felmerülő költségek fedezetéül felszámításra
kerülő, a kondíciós listában megállapított díj, amely a megtett intézkedés sikerétöl függetlenül
fizetendő és a szerzödés hatálya alatt intézkedésenként ismételten is kiszabható.
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A Lízingbeadó a Kondíciós listát a piaci feltételeknek megfelelően, árazási elveiben foglaltakkal
összhangban, időszakonként módosítja. A módosított Kondíciós lista az abban megjelőlt időponttól
hatályos.

4.4.) Az Lízingbevevőt, mint a Gépjármű használóját és üzembentartóját terheli a Gépjármű
birtoklásával és használatával kapcsolatos valamennyi költség, ideértve a kötelező biztosítás díját, a
Gépjárműre tekintettel kiszabott bírságok, díjak, közterhek (teljesítményadó), valamint a Gépjármű
bárminemű átalakításával kapcsolatosan kirótt bírság, vámpótlék, stb. megfizetését is. Ha a
Lízingszerződés hatálya alatt a Gépjármű birtoklásával vagy használatával kapcsolatban valamely
felmerült költséget, bírságot vagy kárigényt a Lízingbevevő helyett a Lízingbeadó egyenlítene ki,
annak összegét a Lízingbevevő az erre vonatkozó értesítést követően haladéktalanul köteles
megfizetni a Lízingbeadó részére.

4.5.) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségeit
mindaddig a szerződés szerinti ütemezésben köteles teljesíteni - ideértve azt az időszakot is, ameddig
a Gépjárművet bármely okból nem tudta használni - amíg a szerződés a XI. fejezetben szabályozottak
szerint meg nem szűnik.

4.6.) Amennyiben a Lízingbeadónak a szerzödés azonnali hatályú felmondása vagy a Uzingbevevő
érdekkörében bekövetkezett okból történt megszűnése következtében, akár a lejárt tartozások
beszedésével, akár a Gépjármű Lízingbeadó részére történő visszaszármaztatásával vagy a
szerződéssel kapcsolatos biztosítékának érvényesítésével, akár egyéb nem várt okból további
költségei merülnek fel, azokat a Uzingbevevő köteles haladéktalanul megtéríteni.

4.7) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése
esetén Uzingbeadó a késedelem időtartamára a késedelmesen teljesített összeg után a mindenkor
érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét, devizában megállapított fizetési kötelezettség késedelmes
teljesítése esetén a késedelmes összeg további 2%-kal növelt mértékét számítja fel késedelmi kamat
címén.

4.8.) A Lízingbevevő minden általa fizetendő összeget a fizetési ütemtervben foglalt esedékességi
időpontokban, ennek hiányában a Uzingbeadó felhívására az alábbiak szerint köteles megfizetni:

a) a Lízingbeadó által küldött értesítőn feltüntetett bankszámlára történő átutalással
illetőleg csoportos beszedési megbízás alkalmazásával vagy

b) postai készpénz befizetési utalványon a szerződés azonosító számának
megadásával,vagy
c) bármely K&H Bankfiókban az ügyfélfogadási idő alatt pénztári befizetéssel.

4.9.) A jelen szerződés alapján nyújtott szolgáltatás a 2013. évi CCXXXVII törvény rendelkezései
szerinti pénzügyi szolgáltatás, ennek következtében - a jelen szerződés aláírásának időpontjában
irányadó jogszabályok megváltozásáig - a felszámított szerződéskötési díj, ügyleti és késedelmi
kamat, valamint átvállalási, módosítási és lezárási díj tárgyi ÁFA mentes.

4.10.) A Lízingbeadó a Uzingbevevő által részére megfizetett összegeket - a Lízingbevevő részére
küldött ezzel ellentétes tájékoztatás hiányában, - az alábbi sorrendben tudja be követeléseibe:

iii) a Lízingbevevőhelyett harmadik személyek felé megfizetett összegek
jjj) költségek, díjak
kkk) késedelmi kamatok,
III) lízingdíj kamat tartalma,
mmm) lízingdíj tőke tartalma.

V. Az alkalmazott kamatok, költségek és díjak egyoldalú módosítása

5.1.) A Uzingbeadó a Lízingszerződésben megállapított kamat, illetve költség és díjtétel mértékét
jogosult megváltoztatni, amennyiben az adott szolgáltatást befolyásoló feltételek módosulnak. A
Lízingbeadó az alább felsorolt, a kamat-, díj és költségelemekre kihatással bíró huzamosabb ideig
fennálló okok változásának együttes, tényleges hatásainak vizsgálata és alapos elemzése alapján
dönt a finanszírozási szerződés kamat-, díj- vagy költségelemének egyoldalú a kiváltó okok hatásával
arányos mértékben történő módosításáról. Abban az esetben, ha valamely feltétel változása a kamat-,
díj- vagy költségelem csökkentését teszi indokolttá, a Lízingbeadó a Lízingbevevővel kötött
szerződésében az ilyen irányú módosítást is érvényesíti.

Jogi, szabályozói környezet megváltozása
kk) a hitelező - hitel-, és pénzügyi lízingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvétlenül

érintő - tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó
jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a hitelezőre kötelező egyéb szabályozók
megváltozása;
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II) a hitelező - hitel-, és pénzügyi Ifzingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan érintő -
tevékenységéhez kapcsolható közteher- (pl. adó-) változása, a kötelező tartalékolási szabályok
változása;

mm)kötelező betétbiztosítás összegének, vagy díjának változása.

A pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása
a hitelező forrásköltségeinek változása / pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, így
különösen, de nem kizárólagosan:

Magyarország hitelbesorolásánakváltozása
az országkockázati felár változása (credit default swap)
jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása
bankközi pénzpiaci kamatlábak /hitelkamatok változása
a Magyar Állam vagy a hitelező által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék
egymáshoz képest történő elmozdulása,
refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve
kibocsátója elismert külsö hitelminősítő szervezet általi kockázati besorolásának változása
vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása,
hitelező lekötött ügyfélbetéteinek kamatának változása

A Uzingbevevő kockázati megítélésének megváltozása
a) a Lízingbevevő, illetve a hitelügylet más kockázati kategóriába történő átsorolása a hitelező

vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminösltésí szabályzata, vagy belső
adósminősítési szabályzata alapján - különös tekintettel a Lízingbevevő pénzügyi helyzetében
és fizetőképességi stabilitásában bekövetkező változásokra -, ha azt az új kockázati
kategóriába történő átsorolás az értékvesztés ,és ezáltal az alkalmazott kockázati felár
mértékének változtatását teszi indokolttá.

b) A hitelező vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy
hitelező adósminősítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek,
illetve ügyfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati
kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását
teszi indokolttá.

c) A nyújtott kölcsön vagy hitel fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében bekövetkező
legalább 10%-os változás.

A Lízingbeadó a kockázati megítélés megváltozása alapján nem érvényesít kamatemelést azon
ügyfeleknél, akik szerződési kötelezettségeiket folyamatosan teljesítették, a hitel futamideje alatt nem
estek fizetési késedelembe.

5.2.) A Lízingbeadó a Lízingszerződéshez kapcsolódó egyéb költséget és díjat évente maximálisan
a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos infláció mértékében emel.

5.3.) A Lízingbeadó a fentiekben felsorolt okokon túl vis maior események - hirtelen bekövetkező
nagyfokú pénz- és tőkepiaci zavarok - bekövetkezés esetén átmenetileg, kizárólag a zavar
elhárultáig, a PSZÁF egyidejű tájékoztatása mellett jogosult egyoldalúan kamatot, díjat vagy költséget
módosítani.

5.4.) A Lízingbeadó a lízingszerződésben a fentiekben szabályozottak szerinti egyoldalú kamat,
költség és díjmódosításon túl egyéb feltételt, ideértve az egyoldalú módosításra okot adó körülmények
felsorolását is, egyoldalúan nem módosítja a Lízingbevevő számára kedvezőtlenül. A Lízingbeadó
egyoldalúan új díjat vagy költséget nem vezet be, és nem változtatja meg a Lízingbevevőre
hátrányosan a kamat, díj vagy költségelemek számítási módját. A Lízingbeadó a Lízingbevevővel
kötött szerződésnek a Lízingbevevő számára nem kedvezőtlen egyoldalú módosításának jogát
fenntartja.

VI. Előtörlesztés
6.1.) Amennyiben a Lízingbeadó a törlesztési ütemtervben előírt havi esedékes lízingdíj összegénél
magasabb összegű fizetést teljesít, az esedékes fizetési kötelezettség teljesítését követően
fennmaradó összeggel a Lízingbeadó a még esedékessé nem vált tőketartozást csökkenti oly módon,
hogyalízingdíjak száma és esedékességük időpontja nem változik, a fizetendő lízingdíj összege és
annak tőke-kamat megbontás aránya ismételten megállapításra kerül. A Lízingbeadó a módosított
törlesztési ütemezést megküldi a Lízingbevevő részére. Előtörlesztés esetén a Lízingbevevő a
kondíciós lista szerinti Előtörlesztésidíj megfizetésére köteles.
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VII. A Gépjármű üzemeltetése
7.1.) A lízingjogviszony időtartama alatt a Uzingbevevő viseli a Gépjármű birtoklásával és
üzemeltetésével összefüggő valamennyi költséget és a kárveszélyt, ideértve azokat a károkat is,
amelyek megtérítésére senki sem kötelezhető. A költségek körében viselni köteles a szerződés
hatálya alatt esetlegesen kiszabásra kerülő szabálysértési és egyéb bírságot, és parkolási díjakat
valamint a kockázatot. A Uzingbevevő köteles a Gépjárművet az előírásoknak megfelelően
üzemeltetni, javíttatni, karbantartani, és elvárható gondossággal használni, birtokolni. A Lízingbevevő
köteles biztosítani az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, Igy kötelessége az
üzemeltetéshez előirt engedélyek beszerzése. A Lízingbevevő a Lízingbeadó felé kártérítési
felelősséggel tartozik a Gépjármű normál használatot meghaladó értékcsökkenésért, teljes vagy
részleges meghibásodásáért, megrongálódásáért, birtokán kivül kerüléséért.

7.2.) A Lízingbevevő a Gépjármű okmányaiban, hatósági jelzéseiben (forgalmi engedély,
érvényesítő címke, környezetvédelmi kártya, törzskönyv, rendszám) bekövetkezett bármilyen változást
vagy rongálódást köteles az illetékes hatóságnak és a Lízingbeadónak az arról való tudomásszerzést
követő 5 napon belül bejelenteni, illetőleg üzembentartói minőségénél fogva a szükséges
adatmódosítással kapcsolatban eljárni.

7.3.) A Lízingbeadó jelen szerződésben foglalt felhatalmazása alapján a Lízingbevevő jogosult és
egyben köteles a Gépjármű kezelési útmutatójában, szervizkönyvében vagy szervizfüzetében előírt
időpontokban a garanciális vizsgálatokat, műszaki állapot ellenőrzést és javításokat, illetve az
időszakos műszaki vizsgálatot elvégeztetni. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogya Gépjármű javítása
új gépjármű esetén kizárólag a Szállító hivatalos márkaszervizei, ennek hiányában a Lízingbeadó által
jóváhagyott szerviz által végeztethető el.

7.4.) A Lízingbevevő köteles a Gépjárművet rendeltetésszerűen használni. Kizárólag a Lízingbeadó
előzetes engedélyével lehet a Gépjárművet verseny, oktatás, taxi, illetőleg bármely más olyan célra
felhasználni, amely a normál használattal együtt járó kopást és elhasználódást meghaladó
elhasználódáshoz vezethet. A Lízingbevevő vétkességtől függetlenül köteles a Gépjármű
meghibásodását vagy rongálódását, saját költségén a károsodást megelőző állapot szerint
helyreállíttatni. A Lízingbevevő az ennek elmulasztásából eredő károkért a Lízingbeadónak kártérítési
felelősséggel tartozik. Ugyancsak kártérítési felelősséggel tartozik a Lízingbevevő azért a kárért, ami a
Lízingbeadót amiatt éri, hogy a Gépjármű piaci értéke elmarad a Gépjárművel azonos tlpusú (típus és
modell azonosítójú) és életkorú gépjármüvek átlagos piaci értékétől, függetlenül attól, hogy a
Gépjármű megfelel-e a forgalmi- és üzembiztonsági előírásoknak, üzemkész és hibamentes
állapotban van-e. Vitás esetben a Lízingbevevő független minőségvizsgáló szerv (a Lízingbeadó által
elfogadott igazságügyi Gépjármüszakértő) szakértői véleményét kérheti. A szakértői véleményezés
költségeit a Lízingbevevő köteles viselni.

7.5.) A Lízingbevevö a Gépjárművön az átadás-átvételkori állapothoz képest utólagos beépítést,
változtatást, átalakítást, feliratok elhelyezését csak a Lízingbeadó elözetes írásos engedélye alapján,
kizárólagosan saját költségére végez(tet)het. A Lízingbeadó írásos felhatalmazása nélkül a "hatósági
átalakítási engedély" nem jogosítja fel Lízingbevevőt az átalakítás elvégzésére vagy elvégeztetésére.
A Gépjármű bármely átalakítása, megváltoztatása, csak a Gépjármű generálimportőrének hivatalos
márkaszervizei, ennek hiányában a Lízingbeadó által jóváhagyott szerviz által végeztethetö.

7.6.) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogyaLízingbeadó a beépítéseken és átalakításokon írásos
beleegyezése hiányában is tulajdont szerez. Engedély nélküli beépítés, átalakítás esetében és
különösen a Lízingszerződés megszűnésekor a Lízingbeadó jogosult a Gépjármű átalakítás előtti
állapotának visszaállítását megkövetelni, vagy a Lízingbevevő költségére a visszaállítást elvégeztetni.

7.7.) A Gépjármű használatának vagy birtoklásának szüneteltetésével, illetöleg a Gépjármű
megsemmisülésével összefüggésben keletkezett bármely kár a Lízingbevevőt terheli, és nem érinti a
Lízingbevevő lízingdíj fizetési kötelezettségét. A Gépjármű meghibásodása vagy megsemmisülése
esetén a Lízingbeadó nem köteles cseregépjárművet biztosítani, illetőleg a Gépjármű helyébe lépő
értéket annak helyreállításáravagy pótlására fordítani.

7.8.) A Lízingbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a Gépjármű kizárólag a CASCO
biztosításban megjelölt országokba vihető ki.

VIII. Biztosítás és biztosítási események

8.1.) A Lízingbevevő köteles a birtokbaadással egyidejűleg a Gépjárműre qépjárrnü
felelősségbiztosítást kötni és a Lízingszerződés megszűnéséig gondoskodni annak fenntartásáról.
Lízingbevevő köteles meggyőződni arról, hogyabirtokbaadás időpontjában aláírt biztosítási ajánlat
alapján a biztosítás létrejött-e. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogya biztosítási szerződés
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hiányából eredő károkat - ideértve a Lízingbeadónál ezzel kapcsolatosan felmerülő károkat is _
viselni köteles, függetlenül attól, hogya biztosítási szerződés létrejöttének elmaradása kinek róható
fel.

8.2.) Káresemény bekövetkezését a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadónak - lopáskár esetén
egyidejűleg a területileg illetékes rendőrkapitányságnak - 2 munkanapon belül bejelenteni és a
Biztosítónál a kárrendezés érdekében jelen szerződésben, valamint a Biztosítótársaság ügyfél és
termék tájékoztatójában foglaltak szerint eljárni. Totálkár és lopáskár káresemény bekövetkezése
esetén a Lízingszerződés megszűnik, és a felek a káresemény bekövetkezése napjára egymással
elszámolnak. A Lízingbeadó a casco biztosítás alapján a Biztosító által részére fizetett összeggel a
Lízingbevevővel szemben fennálló követelését csökkenti, annak a követelés megszűnését követően
fennmaradó részét a Lízingbevevő részére kifizeti. Abban az esetben, ha a Biztosító által fizetett
összeg nem éri el a Lízingbevevő Lízingbeadóval szemben fennálló teljes tartozását, úgy a
különbözetet a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadó részére a Lízingszerződés rendelkezései szerint
megfizetni.

8.3.) A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogyaLízingszerződés hatálya alatt a
Gépjárművet kizárólag a Szállító hivatalos márkaszervizeiben javíttatja. A Lízingbevevő tudomásul
veszi, hogy jelen kötelezettsége teljesítésének elmulasztása esetén a Lízingbeadó jogosult a
Lízingszerződéstazonnali hatállyal felmondani.

8.4.) A Lízingbevevő köteles a sérült Gépjárművet a káresemény bekövetkezésekor a Lízingbeadó
által elfogadott vagy kijelölt márkaszervizbe szállíttatni, vagy helyszíni felmérést kérni és a
Lízingbeadó utasításai szerint eljárni, tudomásul veszi azonban, hogyakáreseményt szenvedett
Gépjármű helyreállítása a kárszemle jegyzőkönyv alapján a biztosító által fizetendő összeg
ismeretében rendelhető meg.

8.5.) A Lízingbeadó a Lízingszerződés megszűnését nem eredményező biztosítási esemény
kapcsán a biztosító által fizetendő összeg felvételére egyedi engedélyével felhatalmazhatja a
helyreállitást végző szervizt. A Lízingbevevő erre irányuló kérelmet a kárfelvételi jegyzőkönyv,
valamint a javítási számla (helyreállítása előtti időpontban javítási előkalkuláció) másolatának
csatolásával nyújthat be a Lízingbeadóhoz.

8.6.) Amennyiben a biztosítótársaság a Lízingbeadónak teljesíti a kifizetést, azt a Lízingbeadó a
Gépjármű helyreállításának igazolását követő 5 munkanapon belül a helyreállítást végző szerviznek,
amennyiben a helyreállítást a Lízingbevevő a szerviznek megelőlegezte és ezt a Lízingbeadó felé
hitelt érdemlően igazolja, a Lízingbevevőnek kifizeti. A Gépjármű megsemmisülése esetén a
Lízingbeadó nem köteles a biztosítási összeget a Gépjármű helyreállításáravagy pótlására fordítani.

8.7.) Biztosítási eseményesetén az önrészt a Lízingbevevő köteles megfizetni, illetve a
Lízingszerződés megszűnéséhez vezető biztosítási esemény kapcsán a Lízingbevevő köteles az
avultatás összegének megfizetésére is. A Lízingszerződés megszűnéséhez vezető biztosítási
esemény bekövetkezésekor a biztosító által fizetett összegek, valamint gazdasági totálkár esetében a
Gépjármű értékesítéséből befolyó összeg (roncsérték) minden esetben a Lízingbeadót illetik meg,
mely összegek a Lízingbevevő tartozásait csökkentik.

8.8.) Abban az esetben, ha a káresemény során bekövetkezett kár összege a Gépjármű értékéhez
viszonyítva különösen magas, akkor a Lízingbeadó a saját megítélése alapján, kockázatai
csökkentése érdekében jogosult a biztosító által kifizetett összeget a Lízingbevevő tőketartozásainak
arányos - esetlegesen a Lízingszerződés megszűnését is eredményező - csökkentésére fordítani.
IX. Biztosítékok

9.1.) A Lízingbeadó az üzleti kapcsolat fennállása alatt bármikor jogosult a Lízingbevevőtől
megfelelő biztosítékot, vagy a korábban már nyújtott biztosíték kiegészítését kérni annak érdekében,
hogya biztosíték mértéke minden esetben biztosítsa a Lízingbeadó Lízingbevevővel szemben
fennálló követelésének megtérülését. Az alkalmazandó biztosítékot a Lízingbeadó az ügyfélminősítés
során tett megállapítások alapján határozza meg. A Lízingbevevővel kötött egyedi szerződés
biztosítékaként a Lízingbeadó a Polgári törvénykönyvben felsorolt szerződést biztosító
mellékkötelezettségek bármelyikét, továbbá azonnali beszedési jogot, valamint a nem magánszemély
Lízingbevevö tulajdonosának kötelezettségvállalását is elöírhatja a jogviszony fenntartásának
feltételeként. Amennyiben a Lízingbevevő a szerződés hatálya alatt a Lízingbeadó által kért biztosíték
nyújtásától elzárkózik, úgy a Lízingbeadó jogosult a további szolgáltatások felfüggesztésére, továbbá
megnövekedett kockázatai csökkentése érdekében a szerződés felmondására. A biztosítékok
nyújtásával - ideértve a szerződés megkötését is - fenntartásával és megszűnésével kapcsolatos
valamennyi költség a Lízingbevevőt terheli.

- - - ---------------------------------------
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9.2.) A Lízingbevevő köteles gondoskodni a Lízingbeadó javára alapított biztosíték fedezeti
értékének megőrzéséről. A Uzingbeadó jogosult ellenőrizni a biztosítékok meglétét, illetve azok
megfelelő kezelését. Ha a Lízingbevevő által biztosítékul lekötött vagyontárgy értéke a
szerződéskötéskori állapothoz képest csökken, így már nem nyújt kellő fedezetet, abban az esetben a
Uzingbevevő köteles a biztosítékot megfelelő módon kiegészíteni. A biztosíték értékében,
értékesíthetőségében vagy más lényeges körülményében bekövetkezett változásokról a Uzingbevevő
köteles haladéktalanul tájékoztatni a Lízingbeadót.

9.3.) A Uzingbeadó követelése érvényesítése során jogait oly módon gyakorolja, hogy az a
követeléseinek kielégítését a legeredményesebben szolgálja. A Lízingbeadó követelésének
rendezése során a Uzingbevevő bármely biztosítékul szolgáló vagyontárgyából sortartási kifogás
figyelembe vétele nélkül kereshet kielégítést. A biztosítékok érvényesítése eredményeképpen befolyt
összegeket a Uzingbeadó elsősorban követelése kielégítésére használja fel, az azt meghaladó
mértékben pedig átutalja a Uzingbevevő által megjelölt bankszámlára. A Lízingbeadó követelései
teljes megtérülését követően a Lízingbevevő kérésére és költségére gondoskodik a biztosítékok
felszabadításáról.

9.4.) A Lízingbeadóval fennálló üzleti kapcsolat során a Lízingbevevő köteles biztosítani, hogya
Uzingbeadónak a Uzingbevevővel kötött szerzödésböl eredő jogai és követelései legalább azonosan
(pari passu) rangsorolódjanak a Lízingbevevővel szemben a szerződéskötés időpontjában fennálló és
az azt követően keletkező összes egyéb hitelezői igénnyel. A Uzingbevevő kötelezi magát továbbá
arra, hogy nem hoz olyan döntést és nem vállal olyan kötelezettséget, mellyel a Uzingbeadót más
hitelezőjével szemben kedvezőtlenebb helyzetbe hozná.

X. A Lízingbevevő Gépjárművel kapcsolatos egyéb kötelezettségei

10.1.) A Lízingbevevő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogya
Lízingbeadó tulajdonát sérelem ne érje. A Lízingbevevő a Gépjárművet meg nem terhelheti, el nem
zálogosíthatja, a Uzingbeadó kifejezett erre irányuló írásbeli hozzájárulása nélkül tovább bérbe nem
adhatja, a Gépjármű birtoklását vagy használatát harmadik személynek (magánszemély Lízingbevevő
esetén kivételt képez ez alól a vele közös háztartásban élő vezetői engedéllyel rendelkező nagykorú
közeli hozzátartozó) át nem engedheti. Amennyiben a Lízingbeadó erre engedélyt ad, a Lízingbevevő
a harmadik személy magatartásáért sajátjaként felelős.

10.2.) A Lízingbevevő a Gépjármű eltűnése (ideértve a lopás esetét is), zár alá vétele, lefoglalása,
végrehajtási eljárásba vonása, valamint a nem magánszemély Lízingbevevő ellen induló
végelszámolási, felszámolási, csődeljárás veszélye esetén vagy bekövetkeztekor köteles a
Lízingbeadót haladéktalanul írásban értesíteni. Ugyancsak köteles a Lízingbevevő a Lízingbeadót
értesíteni, amennyiben a Gépjárművel kapcsolatosan a szállítóval szemben a 3.2 pontban foglaltak
alapján szavatossági igényt kíván érvényesíteni. A jelen pontban foglalt értesítések elmulasztása
súlyos szerződésszegésnek minősül.

10.3.) A Uzingbeadó jogosult a szerződés rendelkezéseinek - különösen azon kötelezettségeknek,
amelyek elmulasztása azonnali hatályú felmondáshoz vezethet - betartását ellenőrizni, amely jog
gyakorlását a Lízingbevevő biztosítani köteles. Ugyancsak köteles a Lízingbevevő a Lízingbeadó
felhívására bármely, a szerződésben foglalt jogok gyakorlásához, illetőleg kötelezettségek
végrehajtásához szükséges nyilatkozatot haladéktalanul megtenni és a vonatkozó okiratot a
Lízingbeadó rendelkezésére bocsátani.

10.4.) Amennyiben valamely felügyeleti szerv, illetve hatóság ellenőrzést gyakorol, vagy más olyan
hatósági eljárást végez a Lízingbevevővel szemben, amely a Gépjárműre hatással lehet, a
Lízingbevevő köteles az eljárás megindításáról, megszűnéséről, valamint annak végeredményéről,
illetve a Lízingbeadó erre vonatkozó igénye esetén a Lízingbeadó által az üggyel kapcsolatban feltett,
a szerződés teljesítésével összefüggő kérdésekről a Lízingbeadót haladéktalanul tájékoztatni.

XI. A szerződés megszűnése

11.1.) A jelen szerződés (i) a Lízingbevevő fizetési kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésével,
(ii) a Lízingbeadó azonnali hatályú felmondásával vagy (iii) a Lízingbevevő jogutód nélküli
megszűnésével szűnik meg. A Gépjármű megsemmisülésével csak a jelen szerződésben
szabályozottak szerinti lízingjogviszony szűnik meg, az abból eredően fennmaradó, a Lízingbevevő
által a 11.4.) pontban foglaltak szerint fizetendő összeg a jelen szerződés szerint fizetendő lízingdíjak
módosításával, a törlesztésre irányadó szabályok szerint kerül megfizetésre.

11.2.) A jelen szerződés a Lízingbevevő részéről egyoldalúan nem mondható fel, a szerződésnek a
Lízingbevevő által kezdeményezett megszüntetésére kizárólag a VI. fejezetben szabályozott
elötörlesztés esetén kerülhet sor.

Vi!:
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11.3.) A Lízingbevevő lízingdíj fizetési kőtelezettségei maradéktalan teljesítése esetén a Lízingbeadó
írásbeli nyilatkozatot állít ki arról, hogya Lízingbevevő megszerezte a Gépjármű korlátozásmentes
tulajdonjogát.

11.4.) A Gépjármű megsemmisülésének minősül annak eltulajdonítása, illetőleg az akáresemény,
amelynek kővetkeztében a biztosítótársaság megállapítása szerint helyrehozhatatlan műszaki vagy
gazdasági totálkárt szenved. Ha a Gépjárművet eltulajdonítják, abban az esetben a rendőrségi
nyomozást felfüggesztő határozatának, ha a Gépjármű totálkárt szenved, akkor a biztosító totálkárra
vonatkozó nyilatkozatának Lízingbeadó általi kézhezvételekor állapítható meg a Gépjármű
megsemmisülésének, és egyben a Lízingjogviszony megszűnésének időpontja. Ennek megfelelően a
Lízingbevevő akáresemény bekövetkeztétől függetlenül továbbra is változatlan tartalommal köteles
teljesíteni a szerződésből eredő fizetési kötelezettségét az alábbi bekezdésben szabályozottak
figyelembevételével. A Gépjármű megsemmisülése esetén a lízing jogviszonyakáresemény
bekövetkezésének időpontjában, azaz visszamenőleges hatállyal szűnik meg.

Jelen szerződés aláírásával a felek megállapodnak abban, hogya lízingjogviszonynak a Gépjármű
megsemmisülése következtében történő megszűnésével egyidejűleg minden kifejezetten erre irányuló
külön jognyilatkozatuk nélkül a megszűnt lízingjogviszonyból eredő tartozások megfizetésére
részletfizetési megállapodást kötnek, amelyet az elszámolás megküldését követően foglalnak írásba.
A részletfizetési megállapodás alapján fizetendő havi részletek összege megegyezik a megszűnt
lízingjogviszony fizetési ütemtervében rögzített összegekkel. A Lízingbevevönek a lízingjogviszony
futamidő lejárta előtti megszűnéséből eredően keletkezett egy összegű fizetési kötelezettségét a
Lízingbeadó a részletfizetési megállapodás létrejöttét követöen, utólag, a rendörségi nyomozást
felfüggesztö határozatának, illetőleg a biztosító totálkárra vonatkozó nyilatkozatának kézhezvételétöl
számított 15 napon belül a 12. pont szerinti elszámolás megküldésével közlí. Az elszámolás
ismeretében bármelyik fél igényelheti a jelen pont szerinti részletfizetési megállapodás közös
megegyezéssel történő módosítását. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha nem
teljesíti a jelen pont szerint létrejött részletfizetési megállapodás szerinti fizetési kötelezettségét, a
Lízingbeadó jogosult a részletfizetési megállapodást azonnali hatállyal felmondani. Az azonnali
hatályú felmondással a Lízingbevevőnek a megszűnt lízingjogviszonyból eredő, 11.7.) pontban
foglaltak szerint megállapított fizetési kötelezettsége egy összegben, azonnali hatállyal esedékessé
válik.

11.5.) A lízingjogviszony 11.1.) pontban foglaltak szerinti megszűnése estén a Lízingbevevő a
Gépjármű birtokában lévő okmányait és tartozékait az elszámolás kézhezvételét követő 2
munkanapon belül köteles átadni a Lízingbeadó képviselője részére. Amennyiben a Lízingbevevő
nem gondoskodott a gazdaságosan nem helyreállítható Gépjárműnek a Lízingbeadó által megjelölt
telephelyre történő elszállíttatásáról, azt a Lízingbeadó a Lízingbevevő költségére elvégezteti.

11.6.) A Lízingbeadó a jelen szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani, ha:
eeeee) a Lízingbevevő jelen szerzödés 2.8.),4.1.),4.5.),4.6.),7.1.)-7.4.),7.8.), 8.1.)-8.4.),

8.7.), 9.1.)-9.2), 10.2), 10.3.) és 10.4.) pontjaiban foglalt kötelezettségeinek nem tesz
eleget, mely súlyos szerződésszegésnek minősül,

fffff) a Lízingbevevő jelen szerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettsége
teljesítésének késedelme a 15 napot meghaladja,

ggggg) a Lízingbevevő vagy a dologi adós megszegi a jelen szerződésből eredő fizetési
kötelezettségek teljesítésének biztosítására szolgáló biztosítéki szerződést,

hhhhh) A Lízingbevevő a Lízingbeadó által előírt adatszolgáltatási, tájékoztatási
kötelezettségének a Lízingbeadó erre irányuló felhívásában foglaltak ellenére sem tesz
eleget,

iiiii) a Gépjármű káresemény folytán jelentős értékvesztést szenved, vagy az időközben
bekövetkező árfolyamváltozások hatására a Gépjármű fedezeti értéke jelentős mértékben
lecsökken és a Lízingbevevő nem gondoskodik a Lízingbeadó részéről elfogadható
mértékű biztosíték nyújtásáról

jjjjj) a nem magánszemély Lízingbevevő ellen felszámolási eljárást kezdeményezett harmadik
személy, illetve ha az ilyen Lízingbevevőcsőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárást
kezdeményezettönmaga ellen,

kkkkk) a Lízingbevevő ellen végrehajtási eljárás indult
11111)a Lízingbevevőnek Lízingbeadóval szemben fennálló bármely egyéb jogviszonyát

szerződésszegés miatt a Lízingbeadójogosult felmondani,
mmmmm) az Üzletszabályzat általános részében meghatározottegyéb esetekben.

11.7.) A szerződés azonnali hatállyal történő felmondása esetén a Lízingbevevö köteles a
Lízingbeadó felhívására a Lízingbeadó jelen szerződésre tekintettel felmerült valamennyi követelését
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(ideértve az elmaradt Ifzingdíjak, továbbá a késedelmi kamat összegét, a szerződésre tekintettel
fizetendő díjakat, valamint a Lízingbeadó érdekkörében a szerződés idő előtti felmondására tekintettel
felmerült költségeket) a felhívásban megjelölt határidőre megfizetni.

11.8.) A lízing szerződés azonnali hatállyal történő felmondás miatt történö megszűnése esetén a
Lízingbevevő Gépjárműre vonatkozó használati és birtoklási joga is megszűnik, és köteles azt
tartozékaival és okmányaival együtt a felmondás kézhezvételét követő 2 munkanapon belül a
Lízingbeadó részére átadni. Amennyiben Lízingbevevő birtokba adási kötelezettségének nem tesz
eleget, a Lízingbeadójogosult a Gépjárművet a Lízingbevevő költségére

kk) birtokba venni és elszállíttatni,
II) jogosulatlan használatát megakadályozni,
mm) hatósági engedélyeinek visszavonásáról intézkedni.

11.9.) A Gépjárművet a Lízingbevevő a jelen szerződés 7.4.) pontjában rögzítettek szerinti normál
elhasználódásnak megfelelő állapotban köteles átadni a Lízingbeadó részére. Amennyiben a normál
állapot nem biztosított, a Lízingbeadó ebből származó kárát jogosult Lízingbevevővel szemben
érvényesíteni.

11.10.) Abban az esetben, ha jelen szerződés a Lízingbevevő halála miatt szűnik meg, a Lízingbeadó
a jogerős hagyatéki végzésben megjelölt örökösökkel számol el.
XII. Elszámolás

12.1.) A Lízingbeadó a Lízingbevevő számára minden naptári évről a tárgyévet követő január 31-ig
tételes elszámolást küld.

12.2.) A jelen szerződés azonnali hatályú felmondása vagy futamidő lejárata előtti megszüntetése
esetén a Lízingbeadó a szerződés megszűnésének időpontjára tételes elszámolást készít. Az
elszámolás tartalmazza a Lízingbeadónak a Lízingbevevővel szemben jelen megállapodás alapján
ezen időpontban fennálló követeléseit jogcím szerint, illetőleg a teljes követelés összegét csökkentő
tényezőket.

A Lízingbeadó a Lízingbevevővel szemben fennálló követeléseivel szembe állítja a
visszaszármaztatott Gépjármű értékesítéséből ténylegesen befolyt, illetőleg a biztosító által a
Lízingbeadó részére a Gépjárműre tekintettel folyósított összeget. A Lízingbevevő tudomásul veszi,
hogy az elszámolásban közölt követelésösszeget a Lízingbeadó a Gépjármű értékesítését követően,
az abból befolyó, a számláján jóváírt vételár összegének ismeretében azonban a birtokbavétel
időpontjára visszamenőleges hatállyal csökkenti. A Lízingbeadó a Gépjármű értékesítésére határidőt
nem vállal, az elszámolás kézhezvétele és a vételárösszegnek a Lízingbeadó számláján történő
jóváírásáig eltelt időszakban a Lízingbevevő viseli a finanszírozási és egyéb kockázatokat, azaz a
jelen szerződés szerinti kamatfizetési kötelezettsége a részéről meg nem fizetett összeg után
folyamatosan fennáll. Abban az esetben, ha a Lízingszerződés a lízingdíjakat devizaban állapítja
meg, a Gépjármű forintban megállapított áron történő értékesítése esetén a Lízingbeadó a
Lízingbevevővel szemben devizában megállapított követelését a Gépjármű értékesítési árának az
MNB által az adott devizára az elszámolás napjára jegyzett közép árfolyamon számított ellenértékével
csökkenti.

12.3.) Az elszámolás alapján fennálló követelést a fizetési kötelezettséggel érintett fél az elszámolás
kézhezvételét követő 5 munkanapon belül köteles a jogosult felé kiegyenlíteni.
XIII. Vegyes rendelkezések

13.1.) A Lízingbevevőjelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Lízingbeadót, hogyaLízingbeadó
által rendelkezésére bocsátott azonosító kód alkalmazásával a Lízingbeadó rendelkezésére álló bank
, biztosítási vagy üzleti titoknak minösülö bármely tényt, adatot vagy információt telefonos
ügyfélszolgálatán keresztül a kód birtokában lévő személynek kiadhassa. A Lízingbevevő tudomásul
veszi, hogy az azonosító kód a Lízingbevevő személyes azonosítását szolgálja, alkalmazása esetén a
Lízingbeadó a Lízingbevevőtől további azonosítást nem kér. Az azonosító kód alkalmazásával a
Lízingbeadó a Lízingbevevő telefonon adott utasításainak erre vonatkozó külön írásbeli megállapodás
hiányában is eleget tesz.

A Lízingbevevő jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a rendelkezésére
bocsátott/bocsátandó "azonosító kódot" csak személyesen használja, valamint hogy az "azonosító
kódot" megőrzi, és azt mások rendelkezésére nem bocsátja. A Lízingbevevő jelen szerződés
aláírásával tudomásul veszi, hogy az "azonosító kód" elvesztéséből, mások részére történt átadásából
származó felelősség kizárólag őt terheli és a Lízingbeadó az ebből eredő bárminemű felelősségét
kizárja. A Lízingbevevő jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy az "azonosító kód" elvesztését,
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megsemmisülését, mások számára való hozzáférését haladéktalanul írásban bejelenti a Lízingbeadó
részére. Ezen írásbeli bejelentés kézhezvételét követően a Lízingbeadó az "azonosító kód"
alkalmazásával további adatot nem szolgáltat ki.
13.2.) A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződésből eredő jogaik
gyakorlása, illetve kötelezettségeik teljesítése során egymás kölcsönös érdekeire tekintettel járnak el,
a köztük. jelen szerzödés teljesítése során felmerült jogvitákat elsősorban békés úton, egyeztető
tárgyalások útján rendezik.
A Felek, a jelen szerzödésböl fakadó esetleges jogvitáik esetére, a hatásköri szabályokra és a
pertárgy értékére való tekintettel, kikötik a Lízingbeadó székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkezö
bíróság kizárólagos illetékességét.
13.3.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok -
különös tekintettel a Polgári törvénykönyv, továbbá a Lízingbeadó Üzletszabályzatának rendelkezései
irányadóak. A Lízingbeadó a fogyasztó hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 16. § (1) bek 24.
pontjában foglaltak alapján tájékoztatja az Lízingbevevőt, hogy felügyeleti hatósága a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete, amelynek címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
13.4.) Jelen szerződés kizárólag az itt felsorolt mellékletekkel együttesen érvényes. Jelen szerzödés
aláírásával a Lízingbevevő kifejezetten elismeri, hogy a fenti okiratokat a számára hiánytalanul
átadták. Jelen szerzödés hatálybalépésének feltétele a Gépjárműre vonatkozó adásvételi szerzödés
hatálybalépése és Lízingbeadó által a Lízingbevevő fizetési kötelezettségei teljesítésének
biztosítékaként esetlegesen előírt egyéb biztosítéki szerződés(ek) hatályba lépése.
13.5) Jelen szerződés aláírásával a Lízingbevevő kijelenti, hogyaszerződéskötést megelőzően a
hatályos magyar jogszabályok, valamint az Etikai kódex által előírt valamennyi tájékoztatást megkapta
a Lízingbeadótól, és a szerződés megkötésére vonatkozó döntését saját, illetőleg háztartása
teherviselési képességének ismeretében, kellő mérlegelés után hozta.
13.6.) Jelen szerződés aláírásával a Lízingbevevő a pénzmosás megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 8..§-ában foglaltaknak megfelelően kijelenti, hogya
szerződésben részletezett szolgáltatást a saját nevében és javára veszi igénybe.

13.7.) A felek egyéb megállapodásai:

Felek jelen szerződést átolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag aláírják.

Kelt: Budapest, 2014. 04 hónap 30 nap

K~ L",,~.................................................... J.....
K&H Bank Zrt.
Lízingbeadó

.\J?b.··...~LFö~ö~ ...·....·
. ) A~íZingbevevő

Mellékletek:
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet

Üzletszabályzat
Lízingdíj fizetési ütemezés
Adásvételi jegyzőkönyv, Átadás-átvételi jegyzőkönyv

. ':ll'"l.t.:.",
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FIZETÉSI ÜTEMTERV
2. számú melléklet

17. Vételár:
18. Lízing időtartama:
19. 1 havi BUBORszerződés kötéskori értéke:
20. Lízingdíj fizetési ütemezés:

3511 752 HUF
60 hónap

2,6%

Sorszám Esedékesség Tőke Kamat Lízingdíj
1. átadás-átvételt m~előzően 1299625 HUF - 1 299625 HUF
2. 2014.06.02 31848 HUF 10521 HUF 42369 HUF
3. 2014.07.02 32334 HUF 10035 HUF 42369 HUF
4. 2014.08.04 31494 HUF 10875 HUF 42369 HUF
5. 2014.09.02 32952 HUF 9417 HUF 42369 HUF
6. 2014.10.02 32779 HUF 9590 HUF 42369 HUF
7. 2014.11.03 32301 HUF 10068 HUF 42369 HUF
8. 2014.12.02 33388 HUF 8981 HUF 42369 HUF
9. 2015.01.02 32928 HUF 9441 HUF 42369 HUF
10. 2015.02.02 33084 HUF 9285 HUF 42369 HUF
11. 2015.03.02 34125 HUF 8244 HUF 42369 HUF
12. 2015.04.02 33404 HUF 8965 HUF 42369 HUF
13. 2015.05.04 33279 HUF 9090 HUF 42369 HUF
14. 2015.06.02 34279 HUF 8090 HUF 42369 HUF
15. 2015.07.02 34158 HUF 8211 HUF 42369 HUF
16. 2015.08.03 33778 HUF 8591 HUF 42369 HUF
17. 2015.09.02 34471 HUF 7898 HUF 42369 HUF
18. 2015.10.02 34629 HUF 7740 HUF 42369 HUF
19. 2015.11.02 34536 HUF 7833 HUF 42369 HUF
20. 2015.12.02 34948 HUF 7421 HUF 42369 HUF
21. 2016.01.04 34383 HUF 7986 HUF 42369 HUF
22. 2016.02.02 35504 HUF 6865 HUF 42369 HUF
23. 2016.03.02 35662 HUF 6707 HUF 42369 HUF
24. 2016.04.04 34917HUF 7452 HUF 42369 HUF
25. 2016.05.02 36196 HUF 6173 HUF 42369 HUF
26. 2016.06.02 35707 HUF 6662 HUF 42369 HUF
27. 2016.07.04 35667 HUF 6702 HUF 42369 HUF
28. 2016.08.02 36454 HUF 5915HUF 42369 HUF
29. 2016.09.02 36220 HUF 6149 HUF 42369 HUF
30. 2016.10.03 36392 HUF 5977 HUF 42369 HUF
31. 2016.11.02 36752 HUF 5617 HUF 42369 HUF
32. 2016.12.02 36921 HUF 5448 HUF 42369 HUF
33. 2017.01.02 36915 HUF 5454 HUF 42369 HUF
34. 2017.02.02 37091 HUF 5278 HUF 42369 HUF
35. 2017.03.02 37761 HUF 4608 HUF 42369 HUF
36. 2017.04.03 37288 HUF 5081 HUF 42369 HUF
37. 2017.05.02 37930 HUF 4439 HUF 42369 HUF
38. 2017.06.02 37805 HUF 4564 HUF 42369 HUF
39. 2017.07.03 37985 HUF 4384 HUF 42369 HUF
40. 2017.08.02 38301 HUF 4068 HUF 42369 HUF
41. 2017.09.04 38088 HUF 4281 HUF 42369 HUF
42. 2017.10.02 38900 HUF 3469 HUF 42369 HUF
43. 2017.11.02 38714 HUF 3655 HUF 42369 HUF
44. 2017.12.04 38786 HUF 3583 HUF 42369 HUF
45. 2018.01.02 39294 HUF 3075 HUF 42369 HUF
46. 2018.02.02 39269 HUF 3100 HUF 42369 HUF
47. 2018.03.02 39738 HUF 2631 HUF 42369 HUF
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48. 2018.04.02 39645 HUF 2724 HUF 42369 HUF
49. 2018.05.02 39915 HUF 2454 HUF 42369 HUF
50. 2018.06.04 39872 HUF 2497 HUF 42369 HUF
51. 2018.07.02 40421 HUF 1948 HUF 42369 HUF
52. 2018.08.02 40405 HUF 1964 HUF 42369 HUF
53. 2018.09.03 40540 HUF 1829 HUF 42369 HUF
54. 2018.10.02 40892 HUF 1477 HUF 42369 HUF
55. 2018.11.02 40985 HUF 1384 HUF 42369 HUF
56. 2018.12.03 41179 HUF 1 190 HUF 42369 HUF
57. 2019.01.02 41 407 HUF 962 HUF 42369 HUF
58. 2019.02.04 41 521 HUF 848 HUF 42369 HUF
59. 2019.03.04 41 828 HUF 541 HUF 42369 HUF
60. 2019.04.02 41 995 HUF 374 HUF 42369 HUF
61. 2019.05.02 42175 HUF 194 HUF 42369 HUF

Kelt: Budapest,2014.04.30.

/·~~ G.:.:J. ~Kovacs""EncJ"re"""K"&H Bank zn.
Lízingbeadó \f4"~""""""""~"""""""""Alföldvíz Zrt,

Lízingbevevő

',J I;' ~C:1
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GÉPJÁRMŰ TÁRGYÁBAN KÖTÖTT

ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LIZINGSZERZŐDÉS o 6 -05- Z014

Amely létrejött

Név: K&H Bank Zrt.
Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Cégjegyzékszám: 01 10041043 ÉS
Csoportadó-azonosító szám: 17780120-5-43

mint Lízingbeadó
között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

Név: ALFÖLDVíz Zrt.
Székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Cégjegyzékszám: 0410001580
Adószám: 13100887-2-04

mint Lízingbevevő

I. A lízingszerződés tárgya és pénzügyi feltételei

1.1. Jelen szerződés alapján a Lízingbeadó vállalja, hogy a jelen szerződésben meghatározott
Gépjárművet megvásárolja, annak érdekében, hogy azt a Lízingbevevő részére zárt végű pénzügyi
lízingbe adja. A szerződés aláírásával a Lízingbevevő a Gépjárművet lízingbe veszi és vállalja, hogya
szerződésben megállapított díjakat határidőre megfizeti a Lízingbeadó részére. A Gépjármű a
futamidő letelte, a lízingdíjak és a maradványérték megfizetése után Lízingbeadó erre vonatkozó
külön nyilatkozatával a Lízingbevevő tulajdonába kerül (zárt végű pénzügyi lízing). A lízingjogviszony
megfelel a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII törvényben foglalt
rendelkezéseknek.

1.2 A Gépjármű azonosítói
Gyártmány, Dacia Dokker Van Atadás várható Atadás-átvételi jegyzőkönyvt!l!_us: Ambiance 1.5 DCi idő.E_onqa: szerintEurotax kód: - Szállító: "Meszlél}Yi-Autó"Kft.
Alvázszám: Atadás-átvételi

Szállító székhelye: 5600 Békéscsaba,Almáskertil~zőköl!lv szerint !2_ariPark 2.
Motorszám: Atadás-átvételi Szállító

0409004726l~zőköl!lv szerint c~~zékszám:
G..I_ártásiév: 2014 Gyári extrák: -Forgalmi Atadás-átvételi

Kiegészítő extrák: -rendszám: j~zőköl!lv szerint

1.3 A pénzügyi lízingszerződés pénzügyi feltételei

A lízingdíjak megállapításánál alapul
2765159,- Ftvett, áfa nélküli~aci ár:

Első lízi~_gdíjössz~e és devizaneme: 1 299625,- Ft
Első lízin_g_d!i_esedékess~e: átadás-átvételt m~elözően
A havi Iízi'!.9_d!i.össze_g_eés deviza neme: 42369,- Ft

a díjfizetések esedékessége aA pénzügyi lízingszerződés futamideje: 60 hónap mellékelt fizetési ütemezés
szerint

Deviza szerződés kötés kori árfo_!yama: -
Referencia kamatláb I mértéke az

1 havi BUBOR 2,60%eIfo_g_adás időpontjában:
Alkalmazott kamatfelár: 3,0%_Q. a.
THM mértéke -
A Iízi'!.9_d!i.aktőke-kamat m~bontása: a törlesztési ütemezésben fqg)altak szerint
Maradványérték összege és - -devizaneme

Egyéb díjak költségek Jelen szerződés 4.3 pontja, valamint a Lízingbeadó
kondíciós listála szerint
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1.4 Biztosítékok

Felhatalmazó levél
Szerződés me nevezése Kelte Kötelezett

ALFOLDVIZ Zrt.
1.5 Biztosítás

CASCO Kötelező felelősség-Biztosító neve biztosító neve
CASCO Kötelező felelősség-Biztosítás biztosítás típusatípusa
Biztosítási 10%, de minimum 50.000,- Ft
önrész

A Lízingbevevö a jelen szerződés tárgyát képező Gépjárműre köteles teljes körű casco biztosítást
kötni, amelyet a Lízingszerződés hatálya alatt a Lízingbeadó hozzájárulása nélkül nem jogosult
megszüntetni vagy módosítani. A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogya Gépjárműre
vonatkozó átadás átvételi jegyzőkönyvet kizárólag abban az esetben írja alá, ha a gépjármű
rendelkezik Biztosító által előírt minimális védelmi követelményekkel.

II. A pénzügyi lízingszerződés létrejötte és a gépjármű átvétele

2.1.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogyaLízingbeadó a Lízingbevevő által megfelelő
gondossággal kiválasztott gépjárművet a jelen szerződés 1.2. pontjában megjelölt Szállítótól, mint
eladótól megvásárolja, annak érdekében, hogya Lízingbevevő részére lízingbe adja. A megrendelés
és/vagy az adásvételi szerződés aláírásával a Lízingbevevő azt is elismeri, hogy az abban foglaltak
szerinti Gépjármű minden szempontból megfelel lízingbe vételi szándékának, tudomásul veszi
továbbá, hogy az adásvételi szerződésben meghatározott körülmények módosulása miatt a
Lízingszerződés egyes feltételei (szállítási határidő, a Gépjármű beszerzési ára stb.) ezen
változásokkal összhangban megváltozhatnak. Az adásvételi szerződésből eredően a vevőt terhelő
kötelezettségek teljesítése - a vételár szerződés szerinti kiegyenlítésének kivételével _a Lízingbevevőt
terheli.

2.2.) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy mivel a Gépjárművet a saját céljaira maga választotta
ki, a Lízingbeadó semmilyen formában nem felel a Gépjármű lízingbeadás céljára történő
hasznosíthatóságáért és az Adásvételi Szerződésben foglalt szállítói kötelezettségek Szállító részéről
történő teljesítéséért. E címen a Lízingbevevő a Lízingbeadóval szemben sem a lízingdíj
csökkentésére, sem a lízingdíj megfizetésének beszüntetésére, sem bármilyen kártérítésre nem
támaszthat igényt.

2.3.) Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződés rendelkezései szerint az első lízingdíjnak és
ÁFA-nak megfelelő, vagy egyébként a Lízingszerződés alapján a Lízingbeadó részére járó bármely
egyéb összeget a Szállító részére köteles megfizetni, a Gépjármű vételárának kiegyenlítése során a
Lízingbeadó ezen összegeket aSzállítóra engedményezi a Gépjármű vételára kiegyenlítésének
keretében. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogyaLízingbeadó a Gépjármű még ki nem egyenlített
vételárát (engedményezés esetén a Gépjármű vételárának a Lízingbevevő által igazoltan a Szállító
részére kifizetett összegekkel csökkentett részét a 2.5.) pontban foglaltak szerinti átadás-átvételi
jegyzőkönyv kézhezvételét, egyben a)-i) pontban foglaltak maradéktalan és együttes teljesülését
követően fizeti meg a Szállító részére.

a) a Lízingbeadó kézhez vette a Lízingbevevő által aláírt Lízingszerződést, továbbá
amennyiben azt a Lízingbeadó előírta, az ügylettel kapcsolatos érvényesen aláírt
biztosítéki szerződést

b) amennyiben a Gépjármű szállítója nem magánszemély, a Lízingbeadó részére átadásra
kerül a nevére kiállított, a Gépjármű azonosító számát is tartalmazó tételes, szabályos, az
adásvételi szerzödésben foglaltak szerinti végszámla, amelynek fizetendő összegében a
Lízingbeadónak járó, de a Lízingbevevő által a Szállítóhoz befizetett összegek is
feltüntetésre kerültek, "pénzügyileg rendezett" megjegyzéssel, (magánszemély Szállító
esetén a számlát az adásvételi szerződés, illetőleg a Szállítónak a részére megfizetett
összegre vonatkozó nyilatkozata helyettesíti)

c) az Lízingbevevő részéről maradéktalanul megfizetésre került az első lízingdíj és az ÁFA
összege,

d) a Gépjárműre megkötésre került a jogszabály által előírt kötelező gépjármű
felelősségbiztosítás,

'enór .: le:
~t~l
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e) a Gépjármű rendelkezik a felszereltségre is vonatkozó, Európára kiterjedő területi hatályú,

teljes körű, és legfeljebb a saját erőnek megfelelő arányú önrészesedést előíró CASCO
biztosítással, amelyben kedvezményezettkénta Lízingbeadó került feltüntetésre,

f) amennyiben a biztosítás nem halasztott díjfizetésű, az első biztosítási időszakra szóló
biztosítási díjak a Lízingbevevő részéről befizetésre kerültek, és ezt az Lízingbevevő a
Lízingbeadó felé befizetési bizonylattal igazolta

g) a Gépjárműbe beszerelesre kerültek - amennyiben van ilyen - a biztosítótársaság egyedi
előírásainak megfelelő vagyonvédelmi berendezések és ennek tényét a Lízingbevevő a
Lízingbeadó felé számlákkal igazolta.

h) a Gépjármű átírása megtörtént, az illetékes okmányiroda igazolta, hogya finanszírozott
gépjármű törzskönyvét a Lízingbeadónaktovábbítja.

i) a Lízingbeadó részére átadásra került a forgalmi engedély másolata, amelyben a felek
megállapodásának megfelelően a Lízingbeadó, mint tulajdonos vagy a Lízingbevevő, mint
üzembentartó került feltüntetésre.

2.4.) A Lízingbeadó a Gépjárműre vonatkozó hatályos adásvételi szerződés és a Lízingbevevő
fizetési kötelezettségei teljesítésének biztosítékaként előírt biztosítéki szerződések kézhezvételét
követően felhatalmazza a szállítót a Gépjármű Lízingbevevőrészére történő átadására.

2.5.) A Gépjármű birtokbavétele során a Lízingbevevő egyben a Lízingbeadó képviseletében is
eljár, tekintettel arra, hogy a Gépjármű Lízingbevevő által történő átvétele a Gépjárműnek az
adásvételi szerződés teljesítése érdekben történő birtokbavételét is jelenti. A Gépjármű átadását a
Lízingbevevő köteles a Szállítóval együttesen a Lízingszerződésmellékletében meghatározott formájú
átadás-átvételi jegyzökönyvben rögzíteni. Az átadás-átvételijegyzőkönyv aláírásával a Lízingbevevö a
2.3 a)-i) pontjaiban írt feltételek maradéktalan megvalósulásántúl az alábbiakat igazolják:

a) a Gépjármű okmányai szabályszerűen kerültek kiállításra és átadásra,
b) a Gépjármű megfelel az adásvételi szerződésben foglaltaknak,
c) a Gépjármű hibátlan, az állapotfelmérési lapon rögzítetteknek megfelelö, kipróbált

műszaki állapotban, a megrendelésben és/vagy az adásvételi szerződésben rögzített
tartozékokkal együtt került átadásra, a Lízingbevevö részéről birtokba vételre;

d) a Gépjármű rendelkezik az előírt KRESZ tartozékokkal, forgalmi és egyéb okmányai
szabályszerűen kiállításra és átadásra kerültek és hatósági jelzései megfelelnek az
okmányokban foglaltaknak.

e) a Gépjármű érvényes és további feltételek bekövetkezésétől nem függő gépjármű
felelősség és CASCO biztosítással rendelkezik.

A Lízingbevevő és az általa és a Szállító által érvényesen aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyvet,
továbbá a Gépjármű okmányainak másolatát az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláíratását követően
haladéktalanul belül köteles átadni a Lízingbeadó részére.

2.6.) Lízingbevevő jogosult a Lízingszerződéstől a vételár Lízingbeadó részéről történő
maradéktalan kifizetését megelőzően a Lízingbeadóhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával
elállni. Ilyen esetben a Lízingbevevő elállási nyilatkozatával egyidejűleg köteles a Lízingbeadónak
megfizetni a Lízingszerződés és az arra tekintettel kötött Adásvételi szerződés megkötésére tekintettel
felmerült költségeit és kárait. A Lízingbeadó jogosult ezen összegeket a részére megfizetett első
lízingdíj terhére elszámolni. A Lízingbeadó abban az esetben jogosult jelen Lízingszerződéstől elállni,
ha az illetékes okmányiroda a Gépjármű tulajdonosváltásának a gépjármű nyilvántartásban történő
átvezetését bármely okból megtagadja. Ilyen esetben a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadónak az
ügylettel kapcsolatosan felmerült költségeit a Lízingbeadórészére megtéríteni.

2.7.) Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződés hatályba lépését megelőzően birtokba vette a
Gépjárművet, vagy a Lízingbeadó teljesítette a Gépjármű vételárára vonatkozóan fennálló fizetési
kötelezettségét, a Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződést a felsorolt hatályba lépési feltételek
megvalósulásának elmaradása esetén is hatályosnaktekinteni.

2.8.) A Gépjármű törzskönyv átvételére és őrzésére vagy kiállítása felfüggesztésének
kérelmezésére kizárólag a Lízingbeadó, mint tulajdonos jogosult. Amennyiben a törzskönyv bármely
okból a Lízingbevevőhöz kerülne, köteles azt haladéktalanul a Lízingbeadó részére átadni, ennek
elmulasztása súlyos szerződésszegésnek mmösül. A törzskönyv a lízingjogviszony idötartama alatt a
Lízingbeadó birtokában marad.

III. A Lizingbeadó felelőssége, jogok átruházása

3.1.) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy tekintettel arra, hogyaGépjárművet maga választott ki,
a Lízingbeadó semmilyen formában nem felel a Gépjármű lízingbeadás céljára történő
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hasznosíthatóságáért. E elmen a Lízingbevevő a Lízingbeadóval szemben sem a lízingdíj
csőkkentésére, sem a lízingdíj megfizetésének beszüntetésére, sem bármilyen kártérítésre nem
támaszthat igényt. Ugyanezen okból nem terheli a Lízingbeadót semmiféle felelősség a Gépjármű
származásáért, műszaki állapotáért, rejtett vagy egyéb hibájáért. A Gépjármű bármilyen
meghibásodásából eredő káresemény nem mentesíti a Lízingbevevőt a Lízingbeadóval szemben
fennálló fizetési kőtelezettsége teljesítése alól.

3.2.) A Lízingbeadó a Lfzingszerződés aláírásával, a Szállítóval létrejött Adás vételi szerződésben
számára biztosított kellékszavatossági és jótállási jogait - kezesi felelőssége kifejezett kizárása
mellett, - a Lízingbevevőre engedményezi, ezzel felhatalmazza a Lfzingbevevőt ezen jogoknak
közvetlenül a Szállítóval szemben törtértö érvényesítésére. Az Adásvételi szerződés teljesítésével
kapcsolatban a Lízingbeadó a vételárfizetésen kívül semminemű felelősséget nem vállal. Amennyiben
a Lízingbeadót perbe hívják a Szállító és a Lízingbevevő közötti bármely - hibás teljesítéssel vagy
egyéb, az Adásvételi szerződésből eredő jogok érvényesftésével kapcsolatos - jogvitában, úgy annak
költségeit a Lfzingbevevő köteles viselni. A szavatossági jogok gyakorlásának elmulasztásából eredő
minden kár a Lízingbevevőt terheli.

IV. A szerződéssel kapcsolatos díjak, költségek
4.1.) A Lízingbevevő jelen szerződés hatálya alatt a jelen megállapodáshoz csatolt fizetési
ütemtervben meghatározott mértékű lízingdíjat, köteles megfizetni. A jelen szerződés alapján
fizetendő lízingdíjak megállapítása során alkalmazott pénzügyi kondíciókat a felek jelen megállapodás
1.3.) pontjában rögzítik. A lízingdíjak tőke- és kamatrészből tevődnek össze, amely a törlesztési
ütemezésben kerül rögzítésre. A Felek megállapodnak, hogy a lízingdíjak vonatkozásában az
elszámolási időszak a Lízingszerződés fizetési ütemtervében meghatározott lízingdíjak esedékessége
közötti időszak. Az elszámolási időszak utolsó napja a lízingdíj esedékességének napja, ami egyben a
nyújtott szolgáltatás teljesítési időpontja is. A Lízing jogviszony szerinti ügyletindításkor fizetendő első
lízingdíj teljesítési időpontja a Lízingszerződés szerinti átadás-átvétel napja, ami egyben a nyújtott
szolgáltatás teljesítési időpontja is. A Felek megállapodnak, hogya Lízingbevevö az első lízingdíjat a
teljesítési idöponttal azonos idöpontban fizeti meg.

4.2.) A szerzödö felek megállapítják, hogy mind a jelen szerződés szerint fizetendő lízingdíjak az
1.3.) pontban megjelölt referencia kamat alapján változó kamatozásúak, ennek megfelelően a
Lízingbeadó a szerződésben megállapított lízingdíjat jogosult a szerződésben megjelölt referencia
kamatláb megváltozásával összhangban megváltoztatni. A Lízingbeadó a referencia kamat
változásáról rendszeresen, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségen kifüggesztve, illetőleg a
honlapján tájékoztatja a Lízingbevevöt. A lízingdfj megváltozásáról a Lízingbeadó a havonta
megküldésre kerülő díjbekérőn értesíti a Lízingbevevőt. A lízingdíj referencia-kamat változás
következében történő, fentiek szerinti megváltoztatását a Lízingbevevő szerződésmódosítás, illetőleg
minden egyéb értesítés nélkül a számla kézhezvételévelelfogadja.

4.3) A szerződéssel kapcsolatosan a futamidő során felmerülő egyéb díjak, költségek

A jelen szerződés hatálya alatt a Lízingbevevő az alábbiakban meghatározott díjak fizetésére köteles,
amely díjak mértéke a Lízingbeadónak az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében kifüggesztett,
továbbá honlapján közzetett mindenkori Kondíciós listájában kerül meghatározásra.

Lezárási díj: a Lízingbevevő által a szerzödésnek az abban meghatározott futamidö lejáratát
megelőzö, bármely okból történö megszűnése esetén fizetendő díj, amely a szerzödés
megszűnésekor hátralévö, le nem járt töketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és
legalacsonyabbösszegét a Kondíciós lista tartalmazza.

Előtörlesztési díj: a Lízingbevevő által kezdeményezett, az esedékes fizetési kötelezettséget
meghaladó összegű befizetés után fizetendő díj, feltéve, hogy az elötörlesztéssel a szerzödés nem
szűnik meg. Az elötörlesztési díj az elötörlesztett tökeösszeg százalékában kerül megállapításra és
legalacsonyabbösszegét a Kondíciós lista tartalmazza.

Fizetési felszólítás díja: a Lízingbevevö fizetési késedelme következtében a Lízingbeadó fizetésre
felszólító levelének kiküldése esetén fizetendö díj, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként
kerül megállapításra.

Szerződés felmondási díj: a Lízingbeadó által a Lízingbevevö szerzödésszegése következtében
kezdeményezett azonnali hatályú szerződés felmondás esetén fizetendő díj, amelyalkalmankénti,
meghatározottösszegként kerül megállapításra.

Futamidő módosítás díja: a szerzödésben meghatározott futamidő Lízingbevevő által kezdeményezett
módosítása esetén fizetendő díj, amely a szerződés módosításakor hátralévö, le nem járt töketartozás

::cIlor ... .:oc;
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százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a Kondíciós lista
tartalmazza.

Fizetési ütemezés módosításának díja: a szerződésben meghatározott fizetési ütemterv Lízingbevevő
által kezdeményezett módosítása esetén fizetendő díj, amely a szerződés módosításakor hátralévő, le
nem járt tőketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a
Kondíciós lista tartalmazza.

Előtörlesztési, futamidő-, ütemezés módosítási kalkuláció elkészítésének díja: a szerződés
Lízingbevevő által kezdeményezett módosítása érdekében a fennálló fizetési kötelezettségeket
tartalmazó új kimutatás elkészítésének díja, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül
megállapításra.

Üzembentaltó személyének megváltoztatása után fizetendő díj: meghatározott feltételek fennállása
esetén a szerződés hatálya alá tartozó gépjármű fogalmi engedélyébe bejegyzett üzembentartó
személyének megváltoztatásához történő hozzájárulás esetén a Lízingbevevő által fizetendő díj,
amelyalkalmankénti, meghatározott összegben kerül megállapításra.

Szerződés harmadik személy részéről tölténő átvállalásával kapcsolatos hiteIbirálat díja: a
Lízingbeadóval szerződő fél személyének a Lízingbevevő tartozásainak átvállalásával történő
megváltozására irányuló igényesetén az átvállaló hitelképességének megállapításával kapcsolatos
eljárás díja, amelynek megfizetése a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az átvállalással
kapcsolatos hitelbírálat díja a kérelem benyújtásakor hátralévő, le nem járt tőketartozás százalékos
mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabbösszegét a Kondíciós lista tartalmazza.

Egyéb szerződésmódosítás díja: a szerződésnek a Lízingbevevő által kezdeményezett fentiekben
nem nevesített módosítása esetén fizetendő díj, amely a szerződés módosításakor hátralévő, le nem
járt tőketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a
Kondíciós lista tartalmazza.

Kezes személyének megváltoztatásával kapcsolatos eljárás díja: a szerződésben foglalt
kötelezettségek teljesítésének biztosítékaként kötött készfizető kezességvállalási szerződés
megszüntetése és a Lízingbeadó által hitelképesnek minősített harmadik személlyel új készfizető
kezességvállalási szerződés megkötése, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerülmegállapításra.

Dokumentáció egyeztetés díja: amennyiben a Lízingbevevő a forgalmi engedély módosítását
követően elmulasztja az adatváltozásról a forgalmi engedély másolatának bemutatásával a
Lízingbeadót értesíteni, a Lízingbeadó az adategyeztetés érdekében megkeresi a közhiteles
nyilvántartást és erre tekintettel a Lízingbevevővel szemben a Kondíciós listában megállapított
egyszeri díjat érvényesít.

Elszámolás készítésének, éltesítők, bizonylatok kiállításának díja: a Lízingbevevő kérelmére a
finanszírozási szerződés megszüntetése érdekében fizetendő összeg megállapítása érdekében
készített kimutatás, továbbá elszámolással kapcsolatos értesítések, számviteli bizonylatok
kiállításának díja, amelyalkalmankénti, meghatározottösszegként kerül megállapításra.

Hozzájárulások kiadásának (taxi engedélv. átalakítási engedélv. használatba adási engedélv. forgalmi
engedély csere, rendszám csere) díja: hatósági engedélyek benyújtásához szükséges finanszírozói
hozzájárulás kiállításának díja, amelyalkalmankénti meghatározottösszegként kerül megállapításra.

Adategyeztetési díj: a Lízingbevevő kérelmére a szerződés másolata, és az Üzletszabályzat, valamint
a szerződéssel kapcsolatos egyéb dokumentumok másolatának, továbbá igazolások és korábban
nem nevesített egyéb nyilatkozatok kiadásának, valamint a rendkívüli adategyeztetés díja, amely
alkalmankénti meghatározott összegként kerül megállapításra.

Deviza alapú szerződés forint alapúvá alakításának díja: a Lízingbevevő kérelmére bármely, forinttól
eltérő idegen devizanem alapu szerződésnek a futamidő alatt kizárólag egy alkalommal történő, forint
alapú szerződéssé történő átalakítása után fizetendő díj.

KHR Ügyféltudakozvány lekérdezés díja: a Lízingbevevő kérelmére a Központi Hitelinformációs
Rendszerből történő adatlekérdezés díja, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerülmegállapításra.

Intervenciós díj: a Lízingbeadó által a Lízingbevevő nem szerződésszerű magatartása következében
tett intézkedések (fizetési felszólítás) következtében felmerülő költségek fedezetéül felszámításra
kerülő, a kondíciós listában megállapított díj, amely a megtett intézkedés sikerétől függetlenül
fizetendő és a szerződés hatálya alatt intézkedésenkéntismételten is kiszabható.

, :f1iír ..te:
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A Uzingbeadó a Kondíciós listát a piaci feltételeknek megfelelően, árazási elveiben foglaltakkal
összhangban, időszakonként módosítja. A módosított Kondíciós lista az abban megjelölt időponttólhatályos.

4.4.) Az Uzingbevevőt, mint a Gépjármű használóját és üzembentartóját terheli a Gépjármű
birtoklásával és használatával kapcsolatos valamennyi költség, ideértve a kötelező biztosítás díját, a
Gépjárműre tekintettel kiszabott bírságok, díjak, közterhek (teljesítményadó), valamint a Gépjármű
bárminemű átalakításával kapcsolatosan kirótt bírság, vámpótlék, stb. megfizetését is. Ha a
Uzingszerződés hatálya alatt a Gépjármű birtoklásával vagy használatával kapcsolatban valamely
felmerült költséget, bírságot vagy kárigényt a Uzingbevevő helyett a Uzingbeadó egyenlítene ki,
annak összegét a Uzingbevevő az erre vonatkozó értesítést követően haladéktalanul köteles
megfizetni a Uzingbeadó részére.

4.5.) A Uzingbevevő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségeit
mindaddig a szerződés szerinti ütemezésben köteles teljesíteni - ideértve azt az időszakot is, ameddig
a Gépjárművet bármely okból nem tudta használni - amíg a szerződés a XI. fejezetben szabályozottak
szerint meg nem szűnik.

4.6.) Amennyiben a Lízingbeadónak a szerződés azonnali hatályú felmondása vagy a Lízingbevevő
érdekkörében bekövetkezett okból történt megszűnése következtében, akár a lejárt tartozások
beszedésével, akár a Gépjármű Uzingbeadó részére történő visszaszármaztatásával vagy a
szerződéssel kapcsolatos biztosítékának érvényesítésével, akár egyéb nem várt okból további
költségei merülnek fel, azokat a Uzingbevevő köteles haladéktalanul megtéríteni.

4.7) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése
esetén Uzingbeadó a késedelem időtartamára a késedelmesen teljesített összeg után a mindenkor
érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét, devizában megállapított fizetési kötelezettség késedelmes
teljesítése esetén a késedelmes összeg további 2%-kal növelt mértékét számítja fel késedelmi kamat
címén.

4.8.) A Lízingbevevő minden általa fizetendő összeget a fizetési ütemtervben foglalt esedékességi
időpontokban, ennek hiányában a Uzingbeadó felhívására az alábbiak szerint köteles megfizetni:

a) a Uzingbeadó által küldött értesítőn feltüntetett bankszámlára történö átutalással
illetőleg csoportos beszedési megbízás alkalmazásával vagy

b) postai készpénz befizetési utalványon a szerződés azonosító számának
megadásával,vagy
c) bármely K&H Bankfiókban az ügyfélfogadási idő alatt pénztári befizetéssel.

4.9.) A jelen szerződés alapján nyújtott szolgáltatás a 2013. évi CCXXXVII törvény rendelkezései
szerinti pénzügyi szolgáltatás, ennek következtében - a jelen szerződés aláírásának időpontjában
irányadó jogszabályok megváltozásáig - a felszámított szerződéskötési díj, ügyleti és késedelmi
kamat, valamint átvállalási, módosításiés lezárási díj tárgyi ÁFA mentes.

4.10.) A Lízingbeadó a Uzingbevevő által részére megfizetett összegeket _a Lízingbevevő részére
küldött ezzel ellentétes tájékoztatás hiányában, - az alábbi sorrendben tudja be kőveteléseibe:

nnn) a Uzingbevevő helyett harmadik személyek felé megfizetett összegek
ooo) költségek, díjak
ppp) késedelmi kamatok,
qqq) lízingdíj kamat tartalma,
rrr) lízingdíj tőke tartalma.

V. Az alkalmazott kamatok, költségek és díjak egyoldalú módosítása

5.1.) A Uzingbeadó a Uzingszerződésben megállapított kamat, illetve költség és díjtétel mértékét
jogosult megváltoztatni, amennyiben az adott szolgáltatást befolyásoló feltételek módosulnak. A
Lízingbeadó az alább felsorolt, a kamat-, díj és költségelemekre kihatással bíró huzamosabb ideig
fennálló okok változásának együttes, tényleges hatásainak vizsgálata és alapos elemzése alapján
dönt a finanszírozási szerződés kamat-, díj- vagy költségelemének egyoldalú a kiváltó okok hatásával
arányos mértékben történő módosításáról.Abban az esetben, ha valamely feltétel változása a kamat-,
díj- vagy kőltségelem csökkentését teszi indokolttá, a Uzingbeadó a Uzingbevevővel kötött
szerződésében az ilyen irányú módosítást is érvényesíti.
Jog;. szabálvozó; környezet megváltozása

nn) a hitelező - hitel-, és pénzügyi lízingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül
érintő - tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó
jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a hitelezőre kötelező egyéb szabályozók
megváltozása;

·rHr,.~·tc:
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00) a hitelező - hitel-, és pénzügyi lízingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan érintő _

tevékenységéhez kapcsolható közteher- (pl. adó-) változása, a kötelező tartalékolási szabályok
változása;
kötelező betétbiztosítás ősszegének, vagy díjának változása.pp)

A pénzpiaci feltételek. a makrogazdasági környezet módosulása
a hitelező forrásköltségeinek változása / pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, így
különösen, de nem kizárólagosan:

Magyarország hitelbesorolásánakváltozása
az országkockázati felár változása (credit default swap)
jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása
bankközi pénzpiaci kamatlábak /hitelkamatok változása
a Magyar Állarn vagy a hitelező által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék
egymáshoz képest történő elmozdulása,
refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve
kibocsátója elismert külső hitelminősítő szervezet általi kockázati besorolásának változása
vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása,
hitelező lekötött ügyfélbetéteinek kamatának változása

A Uzingbevevő kockázati megítélésének megváltozása
a) a Lízingbevevő, illetve a hitelügylet más kockázati kategóriába történő átsorolása a hitelező

vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy belső
adósminősítési szabályzata alapján - különös tekintettel a Lízingbevevő pénzügyi helyzetében
és fizetőképességi stabilitásában bekövetkező változásokra -, ha azt az új kockázati
kategóriába történő átsorolás az értékvesztés ,és ezáltal az alkalmazott kockázati felár
mértékének változtatását teszi indokolttá.

b) A hitelező vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy
hitelező adósminősítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek,
illetve ügyfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati
kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását
teszi indokolttá.

c) A nyújtott kölcsön vagy hitel fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében bekövetkező
legalább 10%-osváltozás.

A Lízingbeadó a kockázati megítélés megváltozása alapján nem érvényesít kamatemelést azon
ügyfeleknél, akik szerződési kötelezettségeiket folyamatosan teljesítették, a hitel futamideje alatt nem
estek fizetési késedelembe.

5.2.) A Lízingbeadó a Lízingszerződéshez kapcsolódó egyéb költséget és díjat évente maximálisan
a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos infláció mértékében emel.

5.3.) A Lízingbeadó a fentiekben felsorolt okokon túl vis maior események - hirtelen bekövetkező
nagyfokú pénz- és tőkepiaci zavarok - bekövetkezés esetén átmenetileg, kizárólag a zavar
elhárultáig, a PSzAF egyidejű tájékoztatása mellett jogosult egyoldalúan kamatot, díjat vagy költséget
módosítani.

5.4.) A Lízingbeadó a lízingszerződésben a fentiekben szabályozottak szerinti egyoldalú kamat,
költség és díjmódosításon túl egyéb feltételt, ideértve az egyoldalú módosításra okot adó körülmények
felsorolását is, egyoldalúan nem módosítja a Lízingbevevő számára kedvezőtlenül. A Lízingbeadó
egyoldalúan új díjat vagy költséget nem vezet be, és nem változtatja meg a Lízingbevevőre
hátrányosan a kamat, díj vagy költségelemek számítási módját. A Lízingbeadó a Lízingbevevővel
kötött szerződésnek a Lízingbevevő számára nem kedvezőtlen egyoldalú módosításának jogát
fenntartja.

VI. Előtörlesztés
6.1.) Amennyiben a Lízingbeadó a törlesztési ütemtervben előírt havi esedékes lízingdíj összegénél
magasabb összegű fizetést teljesít, az esedékes fizetési kötelezettség teljesítését követően
fennmaradó összeggel a Lízingbeadó a még esedékessé nem vált tőketartozást csökkenti oly módon,
hogya lízingdíjak száma és esedékességük időpontja nem változik, a fizetendő lízingdíj összege és
annak tőke-kamat megbontás aránya ismételten megállapításra kerül. A Lízingbeadó a módosított
törlesztési ütemezést megküldi a Uzingbevevő részére. Előtörlesztés esetén a Uzingbevevő a
kondíciós lista szerinti Előtörlesztési dij megfizetésére köteles.
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VII. A Gépjármű üzemeltetése
7.1.) A lízingjogviszony időtartama alatt a Uzingbevevő viseli a Gépjármű birtoklásával és
üzemeltetésével összefüggő valamennyi költséget és a kárveszélyt, ideértve azokat a károkat is,
amelyek megtérítésére senki sem kötelezhető. A költségek körében viselni köteles a szerződés
hatálya alatt esetlegesen kiszabásra kerülő szabálysértési és egyéb bírságot, és parkolási díjakat
valamint a kockázatot. A Uzingbevevő köteles a Gépjárművet az előrrásoknak megfelelően
üzemeltetni, javíttatni, karbantartani, és elvárható gondossággal használni, birtokolni. A Uzingbevevő
köteles biztosítani az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, így kötelessége az
üzemeltetéshez előírt engedélyek beszerzése. A Uzingbevevő a Uzingbeadó felé kártérítési
felelősséggel tartozik a Gépjármű normál használatot meghaladó értékcsökkenésért, teljes vagy
részleges meghibásodásáért, megrongálódásáért, birtokán kívül kerüléséért.

7.2.) A Uzingbevevő a Gépjármű okmányaiban, hatósági jelzéseiben (forgalmi engedély,
érvényesítő címke, környezetvédelmi kártya, törzskönyv, rendszám) bekövetkezett bármilyen változást
vagy rongálódást köteles az illetékes hatóságnak és a Uzingbeadónak az arról való tudomásszerzést
követő 5 napon belül bejelenteni, illetőleg üzembentartói minőségénél fogva a szükséges
adatmódosítással kapcsolatban eljárni.

7.3.) A Uzingbeadó jelen szerződésben foglalt felhatalmazása alapján a Uzingbevevő jogosult és
egyben köteles a Gépjármű kezelési útmutatójában, szervizkönyvében vagy szervizfüzetében előírt
időpontokban a garanciális vizsgálatokat, műszaki állapot ellenőrzést és javításokat, illetve az
időszakos műszaki vizsgálatot elvégeztetni. Uzingbevevő tudomásul veszi, hogya Gépjármű javítása
új gépjármű esetén kizárólag a Szállító hivatalos márkaszervizei, ennek hiányában a Uzingbeadó által
jóváhagyott szerviz által végeztethető el.

7.4.) A Uzingbevevő köteles a Gépjárművet rendeltetésszerűen használni. Kizárólag a Lízingbeadó
előzetes engedélyével lehet a Gépjárművet verseny, oktatás, taxi, illetőleg bármely más olyan célra
felhasználni, amely a normál használattal együtt járó kopást és elhasználódást meghaladó
elhasználódáshoz vezethet. A Lízingbevevő vétkességtől függetlenül köteles a Gépjármű
meghibásodását vagy rongálódását, saját költségén a károsodást megelőző állapot szerint
helyreállíttatni. A Uzingbevevő az ennek elmulasztásából eredő károkért a Uzingbeadónak kártérítési
felelősséggel tartozik. Ugyancsak kártérítési felelősséggel tartozik a Uzingbevevő azért a kárért, ami a
Lízingbeadót amiatt éri, hogya Gépjármű piaci értéke elmarad a Gépjárművel azonos típusú (típus és
modell azonosítójú) és életkorú gépjárművek átlagos piaci értékétől, függetlenül attól, hogy a
Gépjármű megfelel-e a forgalmi- és üzembiztonsági előírásoknak, üzemkész és hibamentes
állapotban van-e. Vitás esetben a Lízingbevevő független minőségvizsgáló szerv (a Lízingbeadó által
elfogadott igazságügyi Gépjárműszakértő) szakértői véleményét kérheti. A szakértői véleményezés
költségeit a Lízingbevevő köteles viselni.

7.5.) A Lízingbevevő a Gépjárművön az átadás-átvételkori állapothoz képest utólagos beépítést,
változtatást, átalakítást, feliratok elhelyezését csak a Lízingbeadó előzetes írásos engedélye alapján,
kizárólagosan saját költségére végez(tet)het. A Uzingbeadó írásos felhatalmazása nélkül a "hatósági
átalakítási engedély" nem jogosítja fel Uzingbevevőt az átalakítás elvégzésére vagy elvégeztetésére.
A Gépjármű bármely átalakítása, megváltoztatása, csak a Gépjármű generálimportőrének hivatalos
márkaszervizei,ennek hiányában a Lízingbeadó által jóváhagyott szerviz által végeztethető.

7.6.) A Lízingbevevőtudomásul veszi, hogyaLízingbeadó a beépítéseken és átalakításokon írásos
beleegyezése hiányában is tulajdont szerez. Engedély nélküli beépítés, átalakítás esetében és
különösen a Lízingszerződés megszűnésekor a Lízingbeadó jogosult a Gépjármű átalakítás előtti
állapotának visszaállítását megkövetelni, vagy a Uzingbevevő költségére a visszaállítást elvégeztetni.

7.7.) A Gépjármű használatának vagy birtoklásának szüneteltetésével, illetőleg a Gépjármű
megsemmisülésével összefüggésben keletkezett bármely kár a Lízingbevevőt terheli, és nem érinti a
Lízingbevevő lízingdíj fizetési kötelezettségét. A Gépjármű meghibásodása vagy megsemmisülése
esetén a Lízingbeadó nem köteles cseregépjárművet biztosítani, illetőleg a Gépjármű helyébe lépő
értéket annak helyreállításáravagy pótlására fordítani.

7.8.) A Lízingbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a Gépjármű kizárólag a CASCO
biztosításban megjelölt országokba vihető ki.

VIII. Biztosítás és biztosítási események

8.1.) A Lízingbevevő köteles a birtokbaadással egyidejűleg a Gépjárműre gépjármű
felelősségbiztosítást kötni és a Lízingszerződés megszűnéséig gondoskodni annak fenntartásáról.
Lízingbevevő köteles meggyőződni arról, hogyabirtokbaadás időpontjában aláírt biztosítási ajánlat
alapján a biztosítás létrejött-e. A Lízingbevevö tudomásul veszi, hogya biztosítási szerződés
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hiányából eredö károkat - ideértve a Lízingbeadónál ezzel kapcsolatosan felmerülö károkat is _
viselni köteles, függetlenül attól, hogya biztosítási szerzödés létrejöttének elmaradása kinek róható
fel.

8.2.) Káresemény bekövetkezését a Lízingbevevö köteles a Lízingbeadónak - lopáskár esetén
egyidejűleg a területileg illetékes rendörkapitányságnak - 2 munkanapon belül bejelenteni és a
Biztosítónál a kárrendezés érdekében jelen szerzödésben, valamint a Biztosítótársaság ügyfél és
termék tájékoztatójában foglaltak szerint eljárni. Totálkár és lopáskár káresemény bekövetkezése
esetén a Lfzingszerzödés megszűnik, és a felek a káresemény bekövetkezése napjára egymással
elszámolnak. A Lízingbeadó a casco biztosítás alapján a Biztosító által részére fizetett összeggel a
Lízingbevevövel szemben fennálló követelését csökkenti, annak a követelés megszűnését követően
fennmaradó részét a Lízingbevevő részére kifizeti. Abban az esetben, ha a Biztosító által fizetett
összeg nem éri el a Lfzingbevevő Lízingbeadóval szemben fennálló teljes tartozását, úgy a
különbözetet a Lízingbevevö köteles a Lízingbeadó részére a Lízingszerződés rendelkezései szerint
megfizetni.

8.3.) A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogyaLízingszerződés hatálya alatt a
Gépjárművet kizárólag a Szállító hivatalos márkaszervizeiben javíttatja. A Lízingbevevő tudomásul
veszi, hogy jelen kötelezettsége teljesítésének elmulasztása esetén a Lízingbeadó jogosult a
Lízingszerződést azonnali hatállyal felmondani.

8.4.) A Lízingbevevő köteles a sérült Gépjárművet a káresemény bekövetkezésekor a Lízingbeadó
által elfogadott vagy kijelölt márkaszervizbe szállíttatni, vagy helyszíni felmérést kérni és a
Lízingbeadó utasításai szerint eljárni, tudomásul veszi azonban, hogyakáreseményt szenvedett
Gépjármű helyreállítása a kárszemle jegyzőkönyv alapján a biztosító által fizetendö összeg
ismeretében rendelhető meg.

8.5.) A Lízingbeadó a Lízingszerződés megszűnését nem eredményező biztosítási esemény
kapcsán a biztosító által fizetendő összeg felvételére egyedi engedélyével felhatalmazhatja a
helyreállítást végző szervizt. A Lízingbevevö erre irányuló kérelmet a kárfelvételi jegyzőkönyv,
valamint a javítási számla (helyreállítása előtti időpontban javítási elökalkuláció) másolatának
csatolásával nyújthat be a Lízingbeadóhoz.

8.6.) Amennyiben a biztosítótársaság a Lízingbeadónak teljesíti a kifizetést, azt a Lízingbeadó a
Gépjármű helyreállításának igazolását követő 5 munkanapon belül a helyreállítást végző szerviznek,
amennyiben a helyreállítást a Lízingbevevő a szerviznek megelölegezte és ezt a Lízingbeadó felé
hitelt érdemlően igazolja, a Lízingbevevőnek kifizeti. A Gépjármű megsemmisülése esetén a
Lízingbeadó nem köteles a biztosítási összeget a Gépjármű helyreállításáravagy pótlására fordítani.

8.7.) Biztosítási eseményesetén az önrészt a Lízingbevevő köteles megfizetni, illetve a
Lízingszerződés megszűnéséhez vezető biztosítási esemény kapcsán a Lízingbevevő köteles az
avultatás összegének megfizetésére is. A Lízingszerződés megszűnéséhez vezető biztosítási
esemény bekövetkezésekor a biztosító által fizetett összegek, valamint gazdasági totálkár esetében a
Gépjármű értékesítéséből befolyó összeg (roncsérték) minden esetben a Lízingbeadót illetik meg,
mely összegek a Lízingbevevő tartozásait csökkentik.

8.8.) Abban az esetben, ha a káresemény során bekövetkezett kár összege a Gépjármű értékéhez
viszonyítva különösen magas, akkor a Lízingbeadó a saját megítélése alapján, kockázatai
csökkentése érdekében jogosult a biztosító által kifizetett összeget a Lízingbevevő tőketartozásainak
arányos - esetlegesen a Lízingszerződés megszűnését is eredményező - csökkentésére fordítani.
IX. Biztosítékok

9.1.) A Lízingbeadó az üzleti kapcsolat fennállása alatt bármikor jogosult a Lízingbevevőtől
megfelelő biztosítékot, vagy a korábban már nyújtott biztosíték kiegészítését kérni annak érdekében,
hogya biztosíték mértéke minden esetben biztosítsa a Lízingbeadó Lízingbevevövel szemben
fennálló követelésének megtérülését. Az alkalmazandó biztosítékot a Lízingbeadó az ügyfélminősítés
során tett megállapítások alapján határozza meg. A Lízingbevevővel kötött egyedi szerződés
biztosítékaként a Lízingbeadó a Polgári törvénykönyvben felsorolt szerződést biztosító
mellékkötelezettségek bármelyikét, továbbá azonnali beszedési jogot, valamint a nem magánszemély
Lízingbevevö tulajdonosának kötelezettségvállalását is elöírhatja a jogviszony fenntartásának
feltételeként. Amennyiben a Lízingbevevö a szerződés hatálya alatt a Lízingbeadó által kért biztosíték
nyújtásától elzárkózik, úgy a Lízingbeadó jogosult a további szolgáltatások felfüggesztésére, továbbá
megnövekedett kockázatai csökkentése érdekében a szerződés felmondására. A biztosítékok
nyújtásával - ideértve a szerződés megkötését is - fenntartásával és megszűnésével kapcsolatos
valamennyi költség a Lízingbevevőt terheli.

.'
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9.2.) A Lízingbevevő köteles gondoskodni a Lízingbeadó javára alapított biztosíték fedezeti
értékének megőrzéséről. A Lízingbeadó jogosult ellenőrizni a biztosítékok meglétét, illetve azok
megfelelő kezelését. Ha a Lízingbevevő által biztosítékul lekötött vagyontárgy értéke a
szerződéskötéskori állapothoz képest csökken, így már nem nyújt kellő fedezetet, abban az esetben a
Lízingbevevő köteles a biztosítékot megfelelő módon kiegészíteni. A biztosíték értékében,
értékesíthetőségében vagy más lényeges körülményében bekövetkezett változásokról a Lízingbevevő
köteles haladéktalanul tájékoztatni a Lízingbeadót.

9.3.) A Lízingbeadó követelése érvényesítése során jogait oly módon gyakorolja, hogy az a
követeléseinek kielégítését a legeredményesebben szolgálja. A Lízingbeadó követelésének
rendezése során a Lízingbevevő bármely biztosítékul szolgáló vagyontárgyából sortartási kifogás
figyelembe vétele nélkül kereshet kielégítést. A biztosítékok érvényesítése eredményeképpen befolyt
összegeket a Lízingbeadó elsősorban követelése kielégítésére használja fel, az azt meghaladó
mértékben pedig átutalja a Lízingbevevő által megjelölt bankszámlára. A Lízingbeadó követelései
teljes megtérülését követően a Lízingbevevő kérésére és költségére gondoskodik a biztosítékok
felszabadításáról.

9.4.) A Lízingbeadóval fennálló üzleti kapcsolat során a Lízingbevevő köteles biztosítani, hogya
Lízingbeadónak a Lízingbevevővel kötött szerződésből eredő jogai és követelései legalább azonosan
(pari passu) rangsorolódjanak a Lízingbevevővel szemben a szerződéskötés időpontjában fennálló és
az azt követően keletkező összes egyéb hitelezői igénnyel. A Lízingbevevő kötelezi magát továbbá
arra, hogy nem hoz olyan döntést és nem vállal olyan kötelezettséget, mellyel a Lízingbeadót más
hitelezőjével szemben kedvezőtlenebb helyzetbe hozná.

X. A Lízingbevevő Gépjárművel kapcsolatos egyéb kötelezettségei
10.1.) A Lízingbevevő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogya
Lízingbeadó tulajdonát sérelem ne érje. A Lízingbevevő a Gépjárművet meg nem terhelheti, el nem
zálogosíthatja, a Lízingbeadó kifejezett erre irányuló írásbeli hozzájárulása nélkül tovább bérbe nem
adhatja, a Gépjármű birtoklását vagy használatát harmadik személynek (magánszemély Lízingbevevö
esetén kivételt képez ez alól a vele közös háztartásban élő vezetői engedéllyel rendelkező nagykorú
közeli hozzátartozó) át nem engedheti. Amennyiben a Lízingbeadó erre engedélyt ad, a Lízingbevevő
a harmadik személy magatartásáért sajátjaként felelős.

10.2.) A Lízingbevevö a Gépjármű eltűnése (ideértve a lopás esetét is), zár alá vétele, lefoglalása,
végrehajtási eljárásba vonása, valamint a nem magánszemély Lízingbevevő ellen induló
végelszámolási, felszámolási, csődeljárás veszélye esetén vagy bekövetkeztekor köteles a
Lízingbeadót haladéktalanul írásban értesíteni. Ugyancsak köteles a Lízingbevevő a Lízingbeadót
értesíteni, amennyiben a Gépjárművel kapcsolatosan a szállítóval szemben a 3.2 pontban foglaltak
alapján szavatossági igényt kíván érvényesíteni. A jelen pontban foglalt értesítések elmulasztása
súlyos szerződésszegésnek minősül.

10.3.) A Lízingbeadó jogosult a szerződés rendelkezéseinek - különösen azon kötelezettségeknek,
amelyek elmulasztása azonnali hatályú felmondáshoz vezethet - betartását ellenőrizni, amely jog
gyakorlását a Lízingbevevő biztosítani köteles. Ugyancsak köteles a Lízingbevevő a Lízingbeadó
felhívására bármely, a szerződésben foglalt jogok gyakorlásához, illetőleg kötelezettségek
végrehajtásához szükséges nyilatkozatot haladéktalanul megtenni és a vonatkozó okiratot a
Lízingbeadó rendelkezésére bocsátani.

10.4.) Amennyiben valamely felügyeleti szerv, illetve hatóság ellenőrzést gyakorol, vagy más olyan
hatósági eljárást végez a Lízingbevevővel szemben, amely a Gépjárműre hatással lehet, a
Lízingbevevő köteles az eljárás megindításáról, megszűnéséről, valamint annak végeredményéről,
illetve a Lízingbeadó erre vonatkozó igénye esetén a Lízingbeadó által az üggyel kapcsolatban feltett,
a szerződés teljesítésével összefüggő kérdésekről a Lízingbeadót haladéktalanul tájékoztatni.
XI. A szerződés megszűnése

11.1.) A jelen szerződés (i) a Lízingbevevő fizetési kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésével,
(ii) a Lízingbeadó azonnali hatályú felmondásával vagy (iii) a Lízingbevevő jogutód nélküli
megszűnésével szűnik meg. A Gépjármű megsemmisülésével csak a jelen szerződésben
szabályozottak szerinti lízingjogviszony szünik meg, az abból eredően fennmaradó, a Lízingbevevő
által a 11.4.) pontban foglaltak szerint fizetendő összeg a jelen szerződés szerint fizetendő lízingdíjak
módosításával,a törlesztésre irányadó szabályok szerint kerül megfizetésre.

11.2.) A jelen szerződés a Lízingbevevő részéről egyoldalúan nem mondható fel, a szerződésnek a
Lízingbevevő által kezdeményezett megszüntetésére kizárólag a VI. fejezetben szabályozott
előtörlesztés esetén kerülhet sor.
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11.3.) A Lízingbevevő lízingdíj fizetési kötelezettségei maradéktalan teljesítése esetén alizingbeadó
írásbeli nyilatkozatot állít ki arról, hogya Lizingbevevő megszerezte a Gépjármű korlátozásmentes
tulajdonjogát.

11.4.) A Gépjármű megsemmisülésének minősül annak eltulajdonítása, illetőleg az akáresemény,
amelynek következtében a biztosítótársaság megállapítása szerint helyrehozhatatlan műszaki vagy
gazdasági totálkárt szenved. Ha a Gépjárművet eltulajdonítják, abban az esetben a rendőrségi
nyomozást felfüggesztő határozatának, ha a Gépjármű totálkárt szenved, akkor a biztosító totálkárra
vonatkozó nyilatkozatának Lizingbeadó általi kézhezvételekor állapítható meg a Gépjármű
megsemmisülésének, és egyben alizingjogviszony megszűnésének időpontja. Ennek megfelelően a
Lizingbevevő akáresemény bekövetkeztétől függetlenül továbbra is változatlan tartalommal köteles
teljesíteni a szerződésből eredő fizetési kötelezettségét az alábbi bekezdésben szabályozottak
figyelembevételével. A Gépjármű megsemmisülése esetén a lizing jogviszonyakáresemény
bekővetkezésének időpontjában, azaz visszamenőleges hatállyal szűnik meg.

Jelen szerződés aláírásával a felek megállapodnak abban, hogya lizingjogviszonynak a Gépjármű
megsemmisülése következtében történő megszűnésévelegyidejűleg minden kifejezetten erre irányuló
külön jognyilatkozatuk nélkül a megszűnt lizingjogviszonyból eredő tartozások megfizetésére
részletfizetési megállapodást kötnek, amelyet az elszámolás megküldését követően foglalnak írásba.
A részletfizetési megállapodás alapján fizetendő havi részletek összege megegyezik a megszűnt
lízingjogviszony fizetési ütemtervében rögzített összegekkel. A Lizingbevevőnek alizingjogviszony
futamidő lejárta előtti megszűnéséből eredően keletkezett egy összegű fizetési kötelezettségét a
Lízingbeadó a részletfizetési megállapodás létrejöttét követően, utólag, a rendőrségi nyomozást
felfüggesztő határozatának, illetőleg a biztosító totálkárra vonatkozó nyilatkozatának kézhezvételétől
számított 15 napon belül a 12. pont szerinti elszámolás megküldésével közli. Az elszámolás
ismeretében bármelyik fél igényelheti a jelen pont szerinti részletfizetési megállapodás közös
megegyezéssel történő módosítását. Lizingbevevő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha nem
teljesíti a jelen pont szerint létrejött részletfizetési megállapodás szerinti fizetési kötelezettségét, a
Lízingbeadó jogosult a részletfizetési megállapodást azonnali hatállyal felmondani. Az azonnali
hatályú felmondással a Lizingbevevőnek a megszűnt Ifzingjogviszonyból eredő, 11.7.) pontban
foglaltak szerint megállapított fizetési kötelezettsége egy összegben, azonnali hatállyal esedékessé
válik.

11.5.) A lízingjogviszony 11.1.) pontban foglaltak szerinti megszűnése estén a Lizingbevevő a
Gépjármű birtokában lévő okmányait és tartozékait az elszámolás kézhezvételét követő 2
munkanapon belül köteles átadni a Lízingbeadó képviselője részére. Amennyiben a Lízingbevevő
nem gondoskodott a gazdaságosan nem helyreállítható Gépjárműnek a Lízingbeadó által megjelölt
telephelyre történő elszállíttatásáról, azt a Lízingbeadó a Lízingbevevő költségére elvégezteti.

11.6.) A Lízingbeadó a jelen szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani, ha:
nnnnn) a Lízingbevevő jelen szerződés 2.8.), 4.1.), 4.5.), 4.6.), 7.1.)-7.4.), 7.8.), 8.1.)-8.4.),

8.7.), 9.1.)-9.2), 10.2), 10.3.) és 10.4.) pontjaiban foglalt kötelezettségeinek nem tesz
eleget, mely súlyos szerződésszegésnekminősül,

00000) a Lízingbevevő jelen szerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettsége
teljesítésének késedelme a 15 napot meghaladja,

ppppp) a Lízingbevevő vagy a dologi adós megszegi a jelen szerződésből eredő fizetési
kötelezettségekteljesítésének biztosításáraszolgáló biztosítéki szerződést,

qqqqq) A Lízingbevevö a Lízingbeadó által előírt adatszolgáltatási, tájékoztatási
kötelezettségének a Lízingbeadó erre irányuló felhívásában foglaltak ellenére sem tesz
eleget,

rrrrr) a Gépjármű káresemény folytán jelentős értékvesztést szenved, vagy az időközben
bekövetkező árfolyamváltozások hatására a Gépjármű fedezeti értéke jelentős mértékben
lecsökken és a Lízingbevevő nem gondoskodik a Lizingbeadó részéről elfogadható
mértékű biztosíték nyújtásáról

sssss) a nem magánszemély Lízingbevevő ellen felszámolási eljárást kezdeményezett
harmadik személy, illetve ha az ilyen Lízingbevevő csöd-, felszámolási vagy
végelszámolási eljárást kezdeményezettönmaga ellen,

ttttt) a Lízingbevevőellen végrehajtási eljárás indult
uuuuu) a Lízingbevevőnek Lízingbeadóval szemben fennálló bármely egyéb jogviszonyát

szerződésszegésmiatt a Lízingbeadójogosult felmondani,
vvvvv) az Üzletszabályzatáltalános részében meghatározott egyéb esetekben.

11.7.) A szerződés azonnali hatállyal történő felmondása esetén a Lízingbevevő köteles a
Lízingbeadó felhívására a Lízingbeadó jelen szerződésre tekintettel felmerült valamennyi követelését
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(ideértve az elmaradt lízingdíjak, továbbá a késedelmi kamat összegét, a szerzödésre tekintettel
fizetendő díjakat, valamint a Lízingbeadó érdekkörében a szerződés idő előtti felmondására tekintettel
felmerült költségeket) a felhívásban megjelölt határidőre megfizetni.

11.8.) A lízing szerződés azonnali hatállyal történő felmondás miatt történő megszűnése esetén a
Lízingbevevő Gépjárműre vonatkozó használati és birtoklási joga is megszűnik, és köteles azt
tartozékaival és okmányaival együtt a felmondás kézhezvételét követő 2 munkanapon belül a
Lízingbeadó részére átadni. Amennyiben Uzingbevevő birtokba adási kötelezettségének nem tesz
eleget, a Lízingbeadó jogosult a Gépjárművet a Uzingbevevő költségére

nn) birtokba venni és elszállíttatni,
00) jogosulatlan használatát megakadályozni,
pp) hatósági engedélyeinek visszavonásáról intézkedni.

11.9.) A Gépjárművet a Lízingbevevő a jelen szerződés 7.4.) pontjában rögzítettek szerinti normál
elhasználódásnak megfelelő állapotban köteles átadni a Lízingbeadó részére. Amennyiben a normál
állapot nem biztosított, a Lízingbeadó ebből származó kárát jogosult Lízingbevevővel szemben
érvényesíteni.
11.10.) Abban az esetben, ha jelen szerződés a Lízingbevevő halála miatt szűnik meg, a Lízingbeadó
a jogerős hagyatéki végzésben megjelölt örökösökkel számol el.

XII. Elszámolás
12.1.) A Lízingbeadó a Lízingbevevő számára minden naptári évről a tárgyévet követő január 31-ig
tételes elszámolást küld.
12.2.) A jelen szerződés azonnali hatályú felmondása vagy futamidő lejárata előtti megszüntetése
esetén a Lízingbeadó a szerződés megszűnésének időpontjára tételes elszámolást készít. Az
elszámolás tartalmazza a Lízingbeadónak a Lízingbevevővel szemben jelen megállapodás alapján
ezen időpontban fennálló követeléseit jogcím szerint, illetőleg a teljes követelés összegét csökkentő
tényezőket.
A Lízingbeadó a Lízingbevevővel szemben fennálló követeléseivel szembe állítja a
visszaszármaztatott Gépjármű értékesítéséből ténylegesen befolyt, illetőleg a biztosító által a
Lízingbeadó részére a Gépjárműre tekintettel folyósított összeget. A Lízingbevevő tudomásul veszi,
hogy az elszámolásban közölt követelésösszeget a Lízingbeadó a Gépjármű értékesítését követően,
az abból befolyó, a számláján jóváírt vételár összegének ismeretében azonban a birtokbavétel
időpontjára visszamenőleges hatállyal csökkenti. A Lízingbeadó a Gépjármű értékesítésére határidőt
nem vállal, az elszámolás kézhezvétele és a vételárösszegnek a Lízingbeadó számláján történő
jóváírásáig eltelt időszakban a Lízingbevevő viseli a finanszírozási és egyéb kockázatokat, azaz a
jelen szerződés szerinti kamatfizetési kötelezettsége a részéről meg nem fizetett összeg után
folyamatosan fennáll. Abban az esetben, ha a Lízingszerződés a lízingdíjakat devizában állapítja
meg, a Gépjármű forintban megállapított áron történő értékesítése esetén a Lízingbeadó a
Lízingbevevővel szemben devizában megállapított követelését a Gépjármű értékesítési árának az
MNB által az adott devizára az elszámolás napjára jegyzett közép árfolyamon számított ellenértékével
csökkenti.

12.3.) Az elszámolás alapján fennálló követelést a fizetési kötelezettséggel érintett fél az elszámolás
kézhezvételét követő 5 munkanapon belül köteles a jogosult felé kiegyenlíteni.

XIII. Vegyes rendelkezések
13.1.) A Lízingbevevőjelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Lízingbeadót, hogyaLízingbeadó
által rendelkezésére bocsátott azonosító kód alkalmazásával a Lízingbeadó rendelkezésére álló bank
, biztosítási vagy üzleti titoknak rninösülö bármely tényt, adatot vagy információt telefonos
ügyfélszolgálatán keresztül a kód birtokában lévő személynek kiadhassa. A Lízingbevevő tudomásul
veszi, hogy az azonosító kód a Lízingbevevő személyes azonosítását szolgálja, alkalmazása esetén a
Lízingbeadó a Lízingbevevőtől további azonosítást nem kér. Az azonosító kód alkalmazásával a
Lízingbeadó a Lízingbevevő telefonon adott utasításainak erre vonatkozó külön írásbeli megállapodás
hiányában is eleget tesz.

A Lízingbevevő jelen szerzödés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a rendelkezésére
bocsátotUbocsátandó "azonosító kódot" csak személyesen használja, valamint hogy az "azonosító
kódot" megőrzi, és azt mások rendelkezésére nem bocsátja. A Lízingbevevő jelen szerzödés
aláírásával tudomásul veszi, hogy az "azonosító kód" elvesztéséből, mások részére történt átadásából
származó felelősség kizárólag őt terheli és a Lízingbeadó az ebből eredő bárminemű felelősségét
kizárja. A Lízingbevevő jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy az "azonosító kód" elvesztését,

'u . :.J '"> "- ., ,i h ~
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megsemmisülését, mások számára való hozzáférését haladéktalanul írásban bejelenti a Lízingbeadó
részére. Ezen írásbeli bejelentés kézhezvételét követően a Lízingbeadó az "azonosító kód"
alkalmazásával további adatot nem szolgáltat ki.
13.2.) A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződésből eredő jogaik
gyakorlása, illetve kötelezettségeik teljesítése során egymás kölcsönös érdekeire tekintettel járnak el,
a köztük. jelen szerződés teljesítése során felmerült jogvitákat elsősorban békés úton, egyeztető
tárgyalások útján rendezik.
A Felek, a jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitáik esetére, a hatásköri szabályokra és a
pertárgy értékére való tekintettel, kikötik a Lízingbeadó székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező
bíróság kizárólagos illetékességét.
13.3.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok -
különös tekintettel a Polgári törvénykönyv, továbbá a Lízingbeadó Üzletszabályzatának rendelkezései
irányadóak. A Lízingbeadó a fogyasztó hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 16. § (1) bek 24.
pontjában foglaltak alapján tájékoztatja az Lízingbevevőt, hogy felügyeleti hatósága a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete, amelynek címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

13.4.) Jelen szerződés kizárólag az itt felsorolt mellékletekkel együttesen érvényes. Jelen szerződés
aláírásával a Lízingbevevő kifejezetten elismeri, hogy a fenti okiratokat a számára hiánytalanul
átadták. Jelen szerződés hatálybalépésének feltétele a Gépjárműre vonatkozó adásvételi szerződés
hatálybalépése és Lízingbeadó által a Lízingbevevő fizetési kötelezettségei teljesítésének
biztosítékaként esetlegesen előírt egyéb biztosítéki szerződés(ek) hatályba lépése.

13.5) Jelen szerződés aláírásával a Lízingbevevő kijelenti, hogyaszerződéskötést megelőzően a
hatályos magyar jogszabályok, valamint az Etikai kódex által előírt valamennyi tájékoztatást megkapta
a Lízingbeadótól, és a szerződés megkötésére vonatkozó döntését saját, illetőleg háztartása
teherviselési képességének ismeretében, kellő mérlegelés után hozta.

13.6.) Jelen szerzödés aláírásával a Lízingbevevő a pénzmosás megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 8..§-ában foglaltaknak megfelelően kijelenti, hogya
szerződésben részletezett szolgáltatást a saját nevében és javára veszi igénybe.

13.7.) A felek egyéb megállapodásai:

Felek jelen szerződést átolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag aláírják.

Kelt: Budapest, 2014. 04 hónap 30 nap

Mellékletek:
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet

Üzletszabályzat
Lízingdíj fizetési ütemezés
Adásvételi jegyzőkönyv, Átadás-átvételi jegyzőkönyv
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FIZETÉSI ÜTEMTERV
2. számú melléklet

21. Vételár:
22. Lízing időtartama:
23. 1 havi BUBORszerződés kötéskori értéke:
24. Lízingdíj fizetési ütemezés:

3511752 HUF
60 hónap

2,6%

Sorszám Esedékesség Tőke Kamat Lízingdíj
1. átadás-átvételt megelőzően 1299625 HUF - 1299625 HUF
2. 2014.06.02 31 848 HUF 10521 HUF 42369 HUF
3. 2014.07.02 32334 HUF 10035 HUF 42369 HUF
4. 2014.08.04 31494 HUF 10875 HUF 42369 HUF
5. 2014.09.02 32952 HUF 9417HUF 42369 HUF
6. 2014.10.02 32779 HUF 9590 HUF 42369 HUF
7. 2014.11.03 32301 HUF 10068 HUF 42369 HUF
8. 2014.12.02 33388 HUF 8981 HUF 42369 HUF
9. 2015.01.02 32928 HUF 9441 HUF 42369 HUF
10. 2015.02.02 33084 HUF 9285 HUF 42369 HUF
11. 2015.03.02 34125 HUF 8244 HUF 42369 HUF
12. 2015.04.02 33404 HUF 8965 HUF 42369 HUF
13. 2015.05.04 33279 HUF 9090 HUF 42369 HUF
14. 2015.06.02 34279 HUF 8090 HUF 42369 HUF
15. 2015.07.02 34158 HUF 8211 HUF 42369 HUF
16. 2015.08.03 33778 HUF 8591 HUF 42369 HUF
17. 2015.09.02 34471 HUF 7898 HUF 42369 HUF
18. 2015.10.02 34629 HUF 7740 HUF 42369 HUF
19. 2015.11.02 34536 HUF 7833 HUF 42369 HUF
20. 2015.12.02 34948 HUF 7421 HUF 42369 HUF
21. 2016.01.04 34383 HUF 7986 HUF 42369 HUF
22. 2016.02.02 35504 HUF 6865 HUF 42369 HUF
23. 2016.03.02 35662 HUF 6707 HUF 42369 HUF
24. 2016.04.04 34917HUF 7452 HUF 42369 HUF
25. 2016.05.02 36196 HUF 6173HUF 42369 HUF
26. 2016.06.02 35707 HUF 6662 HUF 42369 HUF
27. 2016.07.04 35667 HUF 6702 HUF 42369 HUF
28. 2016.08.02 36454 HUF 5915HUF 42369 HUF
29. 2016.09.02 36220 HUF 6149 HUF 42369 HUF
30. 2016.10.03 36392 HUF 5977 HUF 42369 HUF
31. 2016.11.02 36752 HUF 5617 HUF 42369 HUF
32. 2016.12.02 36921 HUF 5448 HUF 42369 HUF
33. 2017.01.02 36915 HUF 5454 HUF 42369 HUF
34. 2017.02.02 37091 HUF 5278 HUF 42369 HUF
35. 2017.03.02 37761 HUF 4608 HUF 42369 HUF
36. 2017.04.03 37288 HUF 5081 HUF 42369 HUF
37. 2017.05.02 37930 HUF 4439 HUF 42369 HUF
38. 2017.06.02 37805 HUF 4564 HUF 42369 HUF
39. 2017.07.03 37985 HUF 4384 HUF 42369 HUF
40. 2017.08.02 38301 HUF 4068 HUF 42369 HUF
41. 2017.09.04 38088 HUF 4281 HUF 42369 HUF
42. 2017.10.02 38900 HUF 3469 HUF 42369 HUF
43. 2017.11.02 38714 HUF 3655 HUF 42369 HUF
44. 2017.12.04 38786 HUF 3583 HUF 42369 HUF
45. 2018.01.02 39294 HUF 3075 HUF 42369 HUF
46. 2018.02.02 39269 HUF 3100 HUF 42369 HUF
47. 2018.03.02 39738 HUF 2631 HUF 42369 HUF

:nőr ~[e: lj
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48. 2018.04.02 39645 HUF 2724 HUF 42369 HUF49. 2018.05.02 39915 HUF 2454 HUF 42369 HUF50. 2018.06.04 39872 HUF 2497 HUF 42369 HUF51. 2018.07.02 40421 HUF 1948 HUF 42369 HUF52. 2018.08.02 40405 HUF 1964 HUF 42369 HUF53. 2018.09.03 40540 HUF 1829 HUF 42369 HUF54. 2018.10.02 40892 HUF 1477 HUF 42369 HUF55. 2018.11.02 40985 HUF 1384 HUF 42369 HUF56. 2018.12.03 41 179 HUF 1 190 HUF 42369 HUF57. 2019.01.02 41407 HUF 962 HUF 42369 HUF58. 2019.02.04 41521 HUF 848 HUF 42369 HUF59. 2019.03.04 41 828 HUF 541 HUF 42369 HUF60. 2019.04.02 41 995 HUF 374 HUF 42369 HUF61. 2019.05.02 42175 HUF 194 HUF 42369 HUF

Kelt: Budapest, 2014.04.30.
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GÉPJÁRMŰ TÁRGYÁBAN KÖTÖTT

ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LíZINGSZERZÓDÉS o 6 -05- 1014

Amely létrejött

Név: K&H Bank Zrt.
Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Cégjegyzékszám: 01 10041043 ÉS
Csoportadó-azonosító szám: 17780120-5-43

mint Lízingbeadó
között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

Név: ALFÖlDVíz Zrt.
Székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Cégjegyzékszám: 04 10 001580
Adószám: 13100887-2-04

mint Lízingbevevő

I. A lízingszerződés tárgya és pénzügyi feltételei
1.1. Jelen szerződés alapján a Lízingbeadó vállalja, hogy a jelen szerződésben meghatározott
Gépjárművet megvásárolja, annak érdekében, hogy azt a Lízingbevevő részére zárt végű pénzügyi
lízingbe adja. A szerződés aláírásával a Lízingbevevő a Gépjárművet lízingbe veszi és vállalja, hogya
szerződésben megállapított díjakat határidőre megfizeti a Lízingbeadó részére. A Gépjármű a
futamidő letelte, a lízingdíjak és a maradványérték megfizetése után Lízingbeadó erre vonatkozó
külön nyilatkozatával a Lízingbevevő tulajdonába kerül (zárt végű pénzügyi lízing). A lízingjogviszony
megfelel a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII törvényben foglalt
rendelkezéseknek.

1.2 A Gépjármű azonosítói
Gyártmány, Dacia Dokker Van Atadás várható Atadás-átvételi jegyzőkönyvt~us: Ambiance 1.5 DCi időpon!i_a: szerintEurotax kód: - Szállító: "MeszlélJYi-Autó"Kft.
Alvázszám: Atadás-átvételi

Szállító székhelye: 5600 Békéscsaba,Almáskertil~zőkön_y_v szerint !QariPark 2.
Motorszám: Atadás-átvételi Szállító

0409004726j~yzőkölJYv szerint c~~zékszám:
~ártási év: 2014 Gyári extrák: -Forgalmi Atadás-átvételi

Kiegészítő extrák:rendszám: l~zőkölJYv szerint -
1.3 A pénzügyi lízingszerződés pénzügyi feltételei

A lízingdíjak megállapításánál alapul
2 765 159,- Ftvett, áfa nélküli piaci ár:

Első Iízi'!9_díjössz~e és deviza neme: 1 299625,- Ft
Első lízin_g_d!i_esedékessé_g_e: átadás-átvételt me_g_előzően
A havi lízin_g_d!i_összege és devizaneme: 42369,- Ft

a díjfizetések esedékessége aA pénzügyi lízingszerződés futamideje: 60 hónap mellékeIt fizetési ütemezés
szerint

Deviza szerződés kötéskori árfo_!yama: -
Referencia kamatláb I mértéke az

1 havi BUBOR 2,60%elf~adás időpontjában:
Alkalmazott kamatfelár: 3,0%~ a.
THM mértéke -
A IíziJ!gdíjak tőke-kamat m~bontása: a törlesztési ütemezésben fqg_laltakszerint
Maradványérték összege és - -devizaneme

Egyéb díjak költségek Jelen szerződés 4.3 pontja, valamint a Lízingbeadó
kondíciós list~a szerint
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1.4 Biztosítékok

Szerződés me nevezése Kelte KötelezettFelhatalmazó levél
ALFOLDVIZ Zrt.

1.5 Biztosítás

CASCO Kötelező felelősség-
Biztosító neve biztosító neve
CASCO Kötelező felelősség-
Biztosítás biztosítás típusa
t~usa
Biztosítási 10%, de minimum 50.000,- Ft
önrész

A Lízingbevevő a jelen szerződés tárgyát képező Gépjárműre köteles teljes körű casco biztosítást
kötni, amelyet a Lízingszerződés hatálya alatt a Lízingbeadó hozzájárulása nélkül nem jogosult
megszüntetni vagy módosítani. A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogya Gépjárműre
vonatkozó átadás átvételi jegyzőkönyvet kizárólag abban az esetben írja alá, ha a gépjármű
rendelkezik Biztosító által előírt minimális védelmi követelményekkel.

II. A pénzügyi lízingszerződés létrejötte és a gépjármű átvétele

2.1.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogyaLízingbeadó a Lízingbevevő által megfelelő
gondossággal kiválasztott gépjárművet a jelen szerződés 1.2. pontjában megjelölt Szállltótól, mint
eladótól megvásárolja, annak érdekében, hogya Lízingbevevő részére lízingbe adja. A megrendelés
és/vagy az adásvételi szerződés aláírásával a Lízingbevevő azt is elismeri, hogy az abban foglaltak
szerinti Gépjármű minden szempontból megfelel lízingbe vételi szándékának, tudomásul veszi
továbbá, hogy az adásvételi szerződésben meghatározott körülmények módosulása miatt a
Lízingszerződés egyes feltételei (szállítási határidő, a Gépjármű beszerzési ára stb.) ezen
változásokkal összhangban megváltozhatnak. Az adásvételi szerződésből eredően a vevőt terhelő
kötelezettségek teljesítése - a vételár szerződés szerinti kiegyenlítésének kivételével _a Lízingbevevőt
terheli.

2.2.) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy mivel a Gépjárművet a saját céljaira maga választotta
ki, a Lízingbeadó semmilyen formában nem felel a Gépjármű lízingbeadás céljára történő
hasznosíthatóságáért és az Adásvételi Szerződésben foglalt szállítói kötelezettségek Szállító részéről
történő teljesítéséért. E címen a Lízingbevevő a Lízingbeadóval szemben sem a lízingdíj
csökkentésére, sem a lízingdíj megfizetésének beszüntetésére, sem bármilyen kártérítésre nem
támaszthat igényt.

2.3.) Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződés rendelkezései szerint az első lízingdíjnak és
ÁFA-nak megfelelő, vagy egyébként a Lízingszerződés alapján a Lízingbeadó részére járó bármely
egyéb összeget a Szállító részére köteles megfizetni, a Gépjármű vételárának kiegyenlítése során a
Lízingbeadó ezen összegeket aSzállítóra engedményezi a Gépjármű vételára kiegyenlítésének
keretében. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogyaLízingbeadó a Gépjármű még ki nem egyenlített
vételárát (engedményezés esetén a Gépjármű vételárának a Lízingbevevő által igazoltan a Szállító
részére kifizetett összegekkel csökkentett részét a 2.5.) pontban foglaltak szerinti átadás-átvételi
jegyzőkönyv kézhezvételét, egyben a)-i) pontban foglaltak maradéktalan és együttes teljesülését
követően fizeti meg a Szállító részére.

a) a Lízingbeadó kézhez vette a Lízingbevevő által aláírt Lízingszerződést, továbbá
amennyiben azt a Lízingbeadó előírta, az ügylettel kapcsolatos érvényesen aláírt
biztosítéki szerződést

b) amennyiben a Gépjármű szállítója nem magánszemély, a Lízingbeadó részére átadásra
kerül a nevére kiállított, a Gépjármű azonosító számát is tartalmazó tételes, szabályos, az
adásvételi szerződésben foglaltak szerinti végszámla, amelynek fizetendő összegében a
Lízingbeadónak járó, de a Lízingbevevő által a Szállítóhoz befizetett összegek is
feltüntetésre kerültek, "pénzügyileg rendezett" megjegyzéssel, (magánszemély Szállító
esetén a számlát az adásvételi szerződés, illetőleg a Szállítónak a részére megfizetett
összegre vonatkozó nyilatkozata helyettesíti)

c) az Lízingbevevő részéről maradéktalanul megfizetésre került az első lízingdíj és az ÁFA
összege,

d) a Gépjárműre megkötésre került a jogszabály által előírt kötelező gépjármű
felelösségbiztOSítás,
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e) a Gépjármű rendelkezik a felszereltségre is vonatkozó, Európára kiterjedő területi hatályú,

teljes körű, és legfeljebb a saját erőnek megfelelő arányú önrészesedést előíró CASCO
biztosítással, amelyben kedvezményezettként a Lízingbeadó került feltüntetésre,

f) amennyiben a biztosítás nem halasztott dfjfizetésű, az első biztosítási időszakra szóló
biztosítási díjak a Lízingbevevő részéről befizetésre kerültek, és ezt az Lízingbevevő a
Lízingbeadó felé befizetési bizonylattal igazolta

g) a Gépjárműbe beszerelésre kerültek - amennyiben van ilyen - a biztosítótársaság egyedi
előírásainak megfelelő vagyonvédelmi berendezések és ennek tényét a Lízingbevevő a
Lízingbeadó felé számlákkal igazolta.

h) a Gépjármű átírása megtörtént, az illetékes okmányiroda igazolta, hogya finanszírozott
gépjármű törzskönyvét a Lízingbeadónak továbbítja.

i) a Lízingbeadó részére átadásra került a forgalmi engedély másolata, amelyben a felek
megállapodásának megfelelően a Lízingbeadó, mint tulajdonos vagy a Lízingbevevő, mint
üzembentartó került feltüntetésre.

2.4.) A Lízingbeadó a Gépjárműre vonatkozó hatályos adásvételi szerződés és a Lízingbevevő
fizetési kötelezettségei teljesítésének biztosítékaként előírt biztosítéki szerződések kézhezvételét
követően felhatalmazza a szállítót a Gépjármű Lízingbevevő részére történő átadására.

2.5.) A Gépjármű birtokbavétele során a Lízingbevevő egyben a Lízingbeadó képviseletében is
eljár, tekintettel arra, hogya Gépjármű Lízingbevevő által történő átvétele a Gépjárműnek az
adásvételi szerződés teljesítése érdekben történő birtokbavételét is jelenti. A Gépjármű átadását a
Lízingbevevő köteles a Szállítóval együttesen a Lízingszerződés mellékletében meghatározott formájú
átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával a Uzingbevevő a
2.3 a)-i) pontjaiban írt feltételek maradéktalan megvalósulásántúl az alábbiakat igazolják:

a) a Gépjármű okmányai szabályszerűen kerültek kiállításra és átadásra,
b) a Gépjármű megfelel az adásvételi szerződésben foglaltaknak,
c) a Gépjármű hibátlan, az állapotfelmérési lapon rögzítetteknek megfelelő, kipróbált

műszaki állapotban, a megrendelésben és/vagy az adásvételi szerződésben rögzített
tartozékokkal együtt került átadásra, a Lízingbevevő részéről birtokba vételre;

d) a Gépjármű rendelkezik az előírt KRESZ tartozékokkal, forgalmi és egyéb okmányai
szabályszerűen kiállításra és átadásra kerültek és hatósági jelzései megfelelnek az
okmányokban foglaltaknak.

e) a Gépjármű érvényes és további feltételek bekövetkezésétől nem függő gépjármű
felelősség és CASCO biztosítással rendelkezik.

A Lízingbevevő és az általa és a Szállító által érvényesen aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyvet,
továbbá a Gépjármű okmányainak másolatát az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláíratását követően
haladéktalanul belül köteles átadni a Lízingbeadó részére.

2.6.) Lízingbevevő jogosult a Lízingszerződéstől a vételár Lízingbeadó részéről történő
maradéktalan kifizetését megelőzően a Lízingbeadóhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával
elállni. Ilyen esetben a Lízingbevevő elállási nyilatkozatával egyidejűleg köteles a Lízingbeadónak
megfizetni a Lízingszerződésés az arra tekintettel kötött Adásvételi szerződés megkötésére tekintettel
felmerült költségeit és kárait. A Lízingbeadó jogosult ezen összegeket a részére megfizetett első
lízingdíj terhére elszámolni. A Lízingbeadó abban az esetben jogosult jelen Lízingszerződéstől elállni,
ha az illetékes okmányiroda a Gépjármű tulajdonosváltásának a gépjármű nyilvántartásban történő
átvezetését bármely okból megtagadja. Ilyen esetben a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadónak az
ügylettel kapcsolatosan felmerült költségeit a Lízingbeadó részére megtéríteni.

2.7.) Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződés hatályba lépését megelőzően birtokba vette a
Gépjárművet, vagy a Lízingbeadó teljesítette a Gépjármű vételárára vonatkozóan fennálló fizetési
kötelezettségét, a Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződést a felsorolt hatályba lépési feltételek
megvalósulásának elmaradása esetén is hatályosnak tekinteni.

2.8.) A Gépjármű törzskönyv átvételére és őrzésére vagy kiállítása felfüggesztésének
kérelmezésére kizárólag a Lízingbeadó, mint tulajdonos jogosult. Amennyiben a törzskönyv bármely
okból a Lízingbevevőhőz kerülne, köteles azt haladéktalanul a Lízingbeadó részére átadni, ennek
elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül. A törzskönyv a lízingjogviszony időtartama alatt a
Lizingbeadó birtokában marad.

lll. A Lízingbeadó felelőssége, jogok átruházása

3.1.) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy tekintettel arra, hogyaGépjárművet maga választott ki,
a Lizingbeadó semmilyen formában nem felel a Gépjármű lízingbeadás céljára történő
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hasznosíthatóságáért. E címen a Lízingbevevő a Lízingbeadóval szemben sem a lízingdíj
csökkentésére, sem a lízingdíj megfizetésének beszüntetésére, sem bármilyen kártérítésre nem
támaszthat igényt. Ugyanezen okból nem terheli a Lízingbeadót semmiféle felelősség a Gépjármű
származásáért, műszaki állapotáért, rejtett vagy egyéb hibájáért. A Gépjármű bármilyen
meghibásodásából eredő káresemény nem mentesíti a Lízingbevevőt a Lízingbeadóval szemben
fennálló fizetési kötelezettsége teljesítése alól.

3.2.) A Lízingbeadó a Uzingszerződés aláírásával, a Szállítóval létrejött Adás vételi szerződésben
számára biztosított kellékszavatossági és jótállási jogait - kezesi felelőssége kifejezett kizárása
mellett, - a Lízingbevevőre engedményezi, ezzel felhatalmazza a Lízingbevevőt ezen jogoknak
közvetlenül a Szállítóval szemben történő érvényesítésére. Az Adásvételi szerződés teljesítésével
kapcsolatban a Lízingbeadó a vételárfizetésen kívül semminemű felelősséget nem vállal. Amennyiben
a Lízingbeadót perbe hívják a Szállító és a Lízingbevevő közötti bármely - hibás teljesítéssel vagy
egyéb, az Adásvételi szerződésből eredő jogok érvényesítésével kapcsolatos - jogvitában, úgy annak
költségeit a Lízingbevevő köteles viselni. A szavatossági jogok gyakorlásának elmulasztásából eredő
minden kár a Lízingbevevőt terheli.

IV. A szerződéssel kapcsolatos díjak, költségek
4.1.) A Lízingbevevő jelen szerződés hatálya alatt a jelen megállapodáshoz csatolt fizetési
ütemtervben meghatározott mértékű lízingdíjat, köteles megfizetni. A jelen szerződés alapján
fizetendő lízingdíjak megállapítása során alkalmazott pénzügyi kondíciókat a felek jelen megállapodás
1.3.) pontjában rögzítik. A lízingdíjak tőke- és kamatrészből tevődnek össze, amely a törlesztési
ütemezésben kerül rögzítésre. A Felek megállapodnak, hogy a lízingdíjak vonatkozásában az
elszámolási időszak a Lízingszerződés fizetési ütemtervében meghatározott lízingdíjak esedékessége
közötti időszak. Az elszámolási időszak utolsó napja a lízingdíj esedékességének napja, ami egyben a
nyújtott szolgáltatás teljesítési időpontja is. A Lízing jogviszony szerinti ügyletindításkor fizetendő első
lízingdíj teljesítési időpontja a Lízingszerződés szerinti átadás-átvétel napja, ami egyben a nyújtott
szolgáltatás teljesítési időpontja is. A Felek megállapodnak, hogya Lízingbevevő az első lízingdíjat a
teljesítési időponttal azonos időpontbanfizeti meg.

4.2.) A szerzödö felek megállapítják, hogy mind a jelen szerződés szerint fizetendő lízingdíjak az
1.3.) pontban megjelölt referencia kamat alapján változó kamatozásúak, ennek megfelelően a
Lízingbeadó a szerződésben megállapított lízingdíjat jogosult a szerződésben megjelölt referencia
kamatláb megváltozásával összhangban megváltoztatni. A Lízingbeadó a referencia kamat
változásáról rendszeresen, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségen kifüggesztve, illetőleg a
honlapján tájékoztatja a Lízingbevevőt. A lízingdíj megváltozásáról a Lízingbeadó a havonta
megküldésre kerülő díjbekérőn értesíti a Lízingbevevőt. A lízingdíj referencia-kamat változás
következében történő, fentiek szerinti megváltoztatását a Lízingbevevő szerződésmódosítás, illetőleg
minden egyéb értesítés nélkül a számla kézhezvételével elfogadja.

4.3) A szerződéssel kapcsolatosan a futamidő során felmerülő egyéb díjak, költségek

A jelen szerződés hatálya alatt a Lízingbevevő az alábbiakban meghatározott díjak fizetésére köteles,
amely díjak mértéke a Lízingbeadónak az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében kifüggesztett,
továbbá honlapján közzetett mindenkori Kondíciós listájában kerül meghatározásra.

Lezárási díj: a Lízingbevevő által a szerződésnek az abban meghatározott futamidő lejáratát
megelőző, bármely okból történő megszűnése esetén fizetendő díj, amely a szerződés
megszűnésekor hátralévő, le nem járt tőketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és
legalacsonyabb összegét a Kondíciós lista tartalmazza.

E/őtör/esztési díj: a Lízingbevevő által kezdeményezett, az esedékes fizetési kötelezettséget
meghaladó összegű befizetés után fizetendő díj, feltéve, hogy az előtörlesztéssel a szerződés nem
szűnik meg. Az előtörlesztési díj az előtörlesztett tőkeösszeg százalékában kerül megállapításra és
legalacsonyabbösszegét a Kondíciós lista tartalmazza.

Fizetési felszólítás díja: a Lízingbevevő fizetési késedelme következtében a Lízingbeadó fizetésre
felszólító levelének kiküldése esetén fizetendő díj, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként
kerül megállapításra.

Szerződés fe/mondási díj: a Lízingbeadó által a Lízingbevevő szerződésszegése következtében
kezdeményezett azonnali hatályú szerződés felmondás esetén fizetendő díj, amelyalkalmankénti,
meghatározott összegként kerül megállapításra.

Futamidő módosítás díja: a szerződésben meghatározott futamidő Lízingbevevő által kezdeményezett
módosítása esetén fizetendő díj, amely a szerződés módosításakor hátralévő, le nem járt tőketartozás
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százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a Kondíciós lista
tartalmazza.

Fizetési ütemezés módosításának díja: a szerződésben meghatározott fizetési ütemterv Lízingbevevő
által kezdeményezett módosítása esetén fizetendő díj, amely a szerződés módosításakor hátralévő, le
nem járt tőketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a
Kondíciós lista tartalmazza.

Előtörlesztési. futamidő-. ütemezés módosítási kalkuláció elkészítésének díja: a szerződés
Lízingbevevő által kezdeményezett módosítása érdekében a fennálló fizetési kötelezettségeket
tartalmazó új kimutatás elkészítésének díja, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül
megállapításra.

Ozembentartó személYének megváltoztatása után fizetendő díj: meghatározott feltételek fennállása
esetén a szerződés hatálya alá tartozó gépjármű fogalmi engedélyébe bejegyzett üzembentartó
személyének megváltoztatásához történő hozzájárulás esetén a Lízingbevevő által fizetendő díj,
amelyalkalmankénti, meghatározott összegben kerül megállapításra.

Szerződés harmadik személy részéről történő átvállalásával kapcsolatos hitelbírálat díja: a
Lízingbeadóval szerzödö fél személyének a Lízingbevevő tartozásainak átvállalásával történő
megváltozására irányuló igényesetén az átvállaló hitelképességének megállapításával kapcsolatos
eljárás díja, amelynek megfizetése a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az. átvállalással
kapcsolatos hitelbírálat díja a kérelem benyújtásakor hátralévő, le nem járt tőketartozás százalékos
mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabbösszegét a Kondíciós lista tartalmazza.

Egyéb szerződésmódosítás díja: a szerződésnek a Lízingbevevő által kezdeményezett fentiekben
nem nevesített módosítása esetén fizetendő díj, amely a szerződés módosításakor hátralévő, le nem
járt tőketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a
Kondíciós lista tartalmazza.

Kezes személyének megváltoztatásával kapcsolatos eljárás díja: a szerződésben foglalt
kötelezettségek teljesítésének biztosítékaként kötött készfizető kezességvállalási szerződés
megszüntetése és a Lízingbeadó által hitelképesnek minősített harmadik személlyel új készfizető
kezességvállalási szerződés megkötése, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül
megállapításra.

Dokumentáció egyeztetés díja: amennyiben a Lízingbevevő a forgalmi engedély módosítását
követően elmulasztja az adatváltozásról a forgalmi engedély másolatának bemutatásával a
Lízingbeadót értesíteni, a Lízingbeadó az adategyeztetés érdekében megkeresi a közhiteles
nyilvántartást és erre tekintettel a Lízingbevevővel szemben a Kondíciós listában megállapított
egyszeri díjat érvényesít.

Elszámolás készítésének, értesítők, bizonylatok kiállításának díja: a Lízingbevevő kérelmére a
finanszírozási szerződés megszüntetése érdekében fizetendő összeg megállapítása érdekében
készített kimutatás, továbbá elszámolással kapcsolatos értesítések, számviteli bizonylatok
kiállításának díja, amelyalkalmankénti, meghatározottösszegként kerül megállapításra.

Hozzájárulások kiadásának (taxi engedélv. átalakítási engedélv. használatba adási engedélv. forgalmi
engedély csere, rendszám csere) díja: hatósági engedélyek benyújtásához szükséges finanszírozói
hozzájárulás kiállításának díja, amelyalkalmankénti meghatározottösszegként kerül megállapításra.

Adategyeztetési díj: a Lízingbevevő kérelmére a szerződés másolata, és az Üzletszabályzat,valamint
a szerződéssel kapcsolatos egyéb dokumentumok másolatának, továbbá igazolások és korábban
nem nevesített egyéb nyilatkozatok kiadásának, valamint a rendkívüli adategyeztetés díja, amely
alkalmankénti meghatározott összegként kerül megállapításra.

Deviza alapú szerzödés forint alapúvá alakításának díja: a Lízingbevevő kérelmére bármely, forinttól
eltérő idegen devizanem alapú szerződésnek a futamidő alatt kizárólag egy alkalommal történő, forint
alapú szerződéssé történő átalakítása után fizetendő díj.

KHR Ogvféltudakozvány lekérdezés díja: a Lízingbevevő kérelmére a Központi Hitelinformációs
Rendszerből történő adatlekérdezés díja, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül
megállapításra.

Intervenciós díj: a Lízingbeadó által a Lízingbevevő nem szerződésszerű magatartása következében
tett intézkedések (fizetési felszólítás) következtében felmerülő költségek fedezetéül felszámításra
kerülő, a kondíciós listában megállapított díj, amely a megtett intézkedés sikerétől függetlenül
fizetendő és a szerződés hatálya alatt intézkedésenkéntismételten is kiszabható.

~Hi_H ."i.e:i~"
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A Lízingbeadó a Kondíciós listát a piaci feltételeknek megfelelően, árazási elveiben foglaltakkal
ősszhangban, időszakonként módosítja. A módosított Kondíciós lista az abban megjelölt időponttól
hatályos.

4.4.) Az Lízingbevevőt, mint a Gépjármű használóját és üzembentartóját terheli a Gépjármű
birtoklásával és használatával kapcsolatos valamennyi költség, ideértve a kötelező biztosítás díját, a
Gépjárműre tekintettel kiszabott bírságok, díjak, közterhek (teljesítményadó), valamint a Gépjármű
bárminemű átalakításával kapcsolatosan kirótt bírság, vámpótlék, stb. megfizetését is. Ha a
Lízingszerződés hatálya alatt a Gépjármű birtoklásával vagy használatával kapcsolatban valamely
felmerült kőltséget, bírságot vagy kárigényt a Lízingbevevő helyett a Uzingbeadó egyenlítene ki,
annak összegét a Lízingbevevő az erre vonatkozó értesítést követően haladéktalanul köteles
megfizetni a Lízingbeadó részére.

4.5.) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségeit
mindaddig a szerződés szerinti ütemezésben köteles teljesíteni - ideértve azt az időszakot is, ameddig
a Gépjárművet bármely okból nem tudta használni - amíg a szerződés a XI. fejezetben szabályozottak
szerint meg nem szűnik.

4.6.) Amennyiben a Lízingbeadónak a szerződés azonnali hatályú felmondása vagy a Lízingbevevő
érdekkörében bekövetkezett okból történt megszűnése következtében, akár a lejárt tartozások
beszedésével, akár a Gépjármű Lízingbeadó részére történő visszaszármaztatásával vagy a
szerződéssel kapcsolatos biztosítékának érvényesítésével, akár egyéb nem várt okból további
költségei merülnek fel, azokat a Lízingbevevő köteles haladéktalanul megtéríteni.

4.7) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése
esetén Lízingbeadó a késedelem időtartamára a késedelmesen teljesített összeg után a mindenkor
érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét, devizában megállapított fizetési kötelezettség késedelmes
teljesítése esetén a késedelmes összeg további 2%-kal növelt mértékét számítja fel késedelmi kamat
címén.

4.8.) A Lízingbevevő minden általa fizetendő összeget a fizetési ütemtervben foglalt esedékességi
időpontokban, ennek hiányában a Lízingbeadó felhívására az alábbiak szerint köteles megfizetni:

a) a Lízingbeadó által küldött értesítőn feltüntetett bankszámlára történő átutalással
illetőleg csoportos beszedési megbízás alkalmazásával vagy

b) postai készpénz befizetési utalványon a szerződés azonosító számának
megadásával, vagy
c) bármely K&H Bankfiókban az ügyfélfogadási idő alatt pénztári befizetéssel.

4.9.) A jelen szerződés alapján nyújtott szolgáltatás a 2013. évi CCXXXVII törvény rendelkezései
szerinti pénzügyi szolgáltatás, ennek következtében - a jelen szerződés aláírásának időpontjában
irányadó jogszabályok megváltozásáig - a felszámított szerződéskötési díj, ügyleti és késedelmi
kamat, valamint átvállalási, módosításiés lezárási díj tárgyi ÁFA mentes.

4.10.) A Lízingbeadó a Lízingbevevő által részére megfizetett összegeket - a Lízingbevevő részére
küldött ezzel ellentétes tájékoztatás hiányában, - az alábbi sorrendben tudja be követeléseibe:

sss) a Lízingbevevő helyett harmadik személyek felé megfizetett összegek
ttt) költségek, díjak
uuu) késedelmi kamatok,
vvv) lízingdíj kamat tartalma,
www) lízingdíj tőke tartalma.

V. Az alkalmazott kamatok, költségek és díjak egyoldalú módosítása

5.1.) A Lízingbeadó a Lízingszerződésben megállapított kamat, illetve költség és díjtétel mértékét
jogosult megváltoztatni, amennyiben az adott szolgáltatást befolyásoló feltételek módosulnak. A
Lízingbeadó az alább felsorolt, a karnat-, díj és költségelemekre kihatással bíró huzamosabb ideig
fennálló okok változásának együttes, tényleges hatásainak vizsgálata és alapos elemzése alapján
dönt a finanszírozási szerzödés kamat-, díj- vagy költségelemének egyoldalú a kiváltó okok hatásával
arányos mértékben történő módosításáról.Abban az esetben, ha valamely feltétel változása a kamat-,
díj- vagy költségelem csökkentését teszi indokolttá, a Lízingbeadó a Lízingbevevővel kötött
szerződésében az ilyen irányú módosítást is érvényesíti.

Jogi, szabálvozói környezet megváltozása
qq) a hitelező - hitel-, és pénzügyi lízingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül

érintő - tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó
jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a hitelezőre kötelező egyéb szabályozók
megváltozása;

,:fiOr ·..;e:
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rr) a hitelező - hitel-, és pénzügyi lízingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan érintő -

tevékenységéhez kapcsolható közteher- (pl. adó-) változása, a kötelező tartalékolási szabályok
változása;

ss) kötelező betétbiztosítás összegének, vagy díjának változása.

A pénzpiaci fe/téte/ek,a makrogazdasági környezet módosulása
a hitelező forrásköltségeinek változása / pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, így
különösen, de nem kizárólagosan:

Magyarország hitelbesorolásánakváltozása
az országkockázati felár változása (credit default swap)
jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása
bankközi pénzpiaci kamatlábak /hitelkamatok változása
a Magyar Állam vagy a hitelező által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék
egymáshoz képest történő elmozdulása,
refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve
kibocsátója elismert külsö hitelminősítő szervezet általi kockázati besorolásának változása
vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása,
hitelező lekötött ügyfélbetéteinek kamatának változása

A Lízingbevevő kockázati megíté/ésénekmegvá/tozása
a) a Lízingbevevő, illetve a hitelügylet más kockázati kategóriába történő átsorolása a hitelező

vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy belső
adósminősítési szabályzata alapján - különös tekintettel a Lízingbevevő pénzügyi helyzetében
és fizetőképességi stabilitásában bekövetkező változásokra -, ha azt az új kockázati
kategóriába történő átsorolás az értékvesztés ,és ezáltal az alkalmazott kockázati felár
mértékének változtatását teszi indokolttá.

b) A hitelező vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy
hitelező adósminősítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek,
illetve ügyfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati
kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását
teszi indokolttá.

c) A nyújtott kölcsön vagy hitel fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében bekövetkező
legalább 10%-osváltozás.

A Lízingbeadó a kockázati megítélés megváltozása alapján nem érvényesít kamatemelést azon
ügyfeleknél, akik szerzödési kötelezettségeiket folyamatosan teljesítették, a hitel futamideje alatt nem
estek fizetési késedelembe.

5.2.) A Lízingbeadó a Lízingszerzödéshezkapcsolódó egyéb költséget és díjat évente maximálisan
a Központi Statisztikai Hivatal által közzetett éves átlagos infláció mértékében emel.

5.3.) A Lízingbeadó a fentiekben felsorolt okokon túl vis maior események - hirtelen bekövetkező
nagyfokú pénz- és tőkepiaci zavarok - bekövetkezés esetén átmenetileg, kizárólag a zavar
elhárultáig, a PSZÁF egyidejű tájékoztatása mellett jogosult egyoldalúan kamatot, díjat vagy költséget
módosítani.

5.4.) A Lízingbeadó a lízingszerzödésben a fentiekben szabályozottak szerinti egyoldalú kamat,
költség és díjmódosításon túl egyéb feltételt, ideértve az egyoldalú módosításra okot adó körülmények
felsorolását is, egyoldalúan nem módosítja a Lízingbevevő számára kedvezőtlenül. A Lízingbeadó
egyoldalúan új díjat vagy költséget nem vezet be, és nem változtatja meg a Lízingbevevőre
hátrányosan a kamat, díj vagy költségelemek számítási módját. A Lízingbeadó a Lízingbevevővel
kötött szerződésnek a Lízingbevevő számára nem kedvezőtlen egyoldalú módosításának jogát
fenntartja.

VI. Előtörlesztés
6.1.) Amennyiben a Lízingbeadó a törlesztési ütemtervben elöírt havi esedékes lízingdíj összegénél
magasabb összegű fizetést teljesít, az esedékes fizetési kötelezettség teljesítését követően
fennmaradó összeggel a Lízingbeadó a még esedékessé nem vált tőketartozást csökkenti oly módon,
hogya lízingdíjak száma és esedékességük időpontja nem változik, a fizetendő lízingdíj összege és
annak tőke-kamat megbontás aránya ismételten megállapításra kerül. A Lízingbeadó a módosított
törlesztési ütemezést megküldi a Lízingbevevő részére. Előtörlesztés esetén a Lízingbevevő a
kondíciós lista szerinti Előtörlesztésidíj megfizetésére köteles.
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VII. A Gépjármű üzemeltetése
7.1.) A lízingjogviszony időtartama alatt a Lízingbevevő viseli a Gépjármű birtoklásával és
üzemeltetésével ősszefüggő valamennyi költséget és a kárveszélyt, ideértve azokat a károkat is,
amelyek megtérítésére senki sem kötelezhető. A költségek körében viselni köteles a szerződés
hatálya alatt esetlegesen kiszabásra kerülő szabálysértési és egyéb bírságot, és parkolási díjakat
valamint a kockázatot. A Lízingbevevő köteles a Gépjárművet az előírásoknak megfelelően
üzemeltetni, javíttatni, karbantartani, és elvárható gondossággal használni, birtokolni. A Lízingbevevő
köteles biztosítani az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, így kötelessége az
üzemeltetéshez előirt engedélyek beszerzése. A Lízingbevevő a Lízingbeadó felé kártérítési
felelősséggel tartozik a Gépjármű normál használatot meghaladó értékcsökkenésért, teljes vagy
részleges meghibásodásáért, megrongálódásáért, birtokán kivül kerüléséért.

7.2.) A Lízingbevevő a Gépjármű okmányaiban, hatósági jelzéseiben (forgalmi engedély,
érvényesítő címke, környezetvédelmi kártya, törzskönyv, rendszám) bekövetkezett bármilyen változást
vagy rongálódást köteles az illetékes hatóságnak és a Lízingbeadónak az arról való tudomásszerzést
követő 5 napon belül bejelenteni, illetőleg üzembentartói minőségénél fogva a szükséges
adatmódosftással kapcsolatban eljárni.

7.3.) A Lízingbeadó jelen szerződésben foglalt felhatalmazása alapján a Lízingbevevő jogosult és
egyben köteles a Gépjármű kezelési útmutatójában, szervizkönyvében vagy szervizfüzetében előírt
időpontokban a garanciális vizsgálatokat, műszaki állapot ellenőrzést és javításokat, illetve az
időszakos műszaki vizsgálatot elvégeztetni. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogya Gépjármű javítása
új gépjármű esetén kizárólag a Szállító hivatalos márkaszervizei, ennek hiányában a Lízingbeadó által
jóváhagyott szerviz által végeztethető el.

7.4.) A Lízingbevevő köteles a Gépjárművet rendeltetésszerűen használni. Kizárólag a Lízingbeadó
előzetes engedélyével lehet a Gépjárművet verseny, oktatás, taxi, illetőleg bármely más olyan célra
felhasználni, amely a normál használattal együtt járó kopást és elhasználódást meghaladó
elhasználódáshoz vezethet. A Lízingbevevő vétkességtől függetlenül köteles a Gépjármű
meghibásodását vagy rongálódását, saját költségén a károsodást megelőző állapot szerint
helyreállíttatni. A Lízingbevevő az ennek elmulasztásából eredő károkért a Lízingbeadónak kártérítési
felelősséggel tartozik. Ugyancsak kártérítési felelősséggel tartozik a Uzingbevevő azért a kárért, ami a
Lízingbeadót amiatt éri, hogya Gépjármű piaci értéke elmarad a Gépjárművel azonos típusú (típus és
modell azonosítójú) és életkorú gépjárművek átlagos piaci értékétől, függetlenül attól, hogy a
Gépjármű megfelel-e a forgalmi- és üzembiztonsági előírásoknak, üzemkész és hibamentes
állapotban van-e. Vitás esetben a Lízingbevevő független minőségvizsgáló szerv (a Lízingbeadó által
elfogadott igazságügyi Gépjárműszakértő) szakértői véleményét kérheti. A szakértői véleményezés
költségeit a Lízingbevevő köteles viselni.

7.5.) A Lízingbevevő a Gépjárművön az átadás-átvételkori állapothoz képest utólagos beépítést,
változtatást, átalakítást, feliratok elhelyezését csak a Lízingbeadó előzetes írásos engedélye alapján,
kizárólagosan saját költségére végez(tet)het. A Lízingbeadó írásos felhatalmazása nélkül a "hatósági
átalakítási engedély" nem jogosítja fel Lízingbevevőt az átalakítás elvégzésére vagy elvégeztetésére.
A Gépjármű bármely átalakítása, megváltoztatása, csak a Gépjármű generálimportörének hivatalos
márkaszervizei, ennek hiányában a Lízingbeadó által jóváhagyott szerviz által végeztethető.

7.6.) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogyaLízingbeadó a beépítéseken és átalakításokon írásos
beleegyezése hiányában is tulajdont szerez. Engedély nélküli beépítés, átalakítás esetében és
különösen a Lízingszerzödés megszűnésekor a Lízingbeadó jogosult a Gépjármű átalakítás elötti
állapotának visszaállítását megkövetelni,vagy a Lízingbevevő költségére a visszaállítást elvégeztetni.

7.7.) A Gépjármű használatának vagy birtoklásának szüneteltetésével, illetőleg a Gépjármű
megsemmisülésével összefüggésben keletkezett bármely kár a Lízingbevevőt terheli, és nem érinti a
Lízingbevevő lízingdíj fizetési kötelezettségét. A Gépjármű meghibásodása vagy megsemmisülése
esetén a Lízingbeadó nem köteles cseregépjárművet biztosítani, illetőleg a Gépjármű helyébe lépő
értéket annak helyreállításáravagy pótlására fordítani.

7.8.) A Lízingbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a Gépjármű kizárólag a CASCO
biztosításban megjelölt országokba vihető ki.

VIII. Biztosítás és biztosítási események

8.1.) A Lízingbevevő köteles a birtokbaadással egyidejűleg a Gépjárműre qépjárrnü
felelősségbiztosítást kötni és a Lízingszerzödés megszűnéséig gondoskodni annak fenntartásáról.
Lízingbevevő köteles meggyőződni arról, hogyabirtokbaadás időpontjában aláírt biztosítási ajánlat
alapján a biztosítás létrejött-e. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogya biztosítási szerződés
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hiányából eredő károkat - ideértve a Lízingbeadónál ezzel kapcsolatosan felmerülő károkat is -
viselni köteles, függetlenül attól, hogya biztosítási szerzödés létrejöttének elmaradása kinek róható
fel.

8.2.) Káresemény bekövetkezését a Lízingbevevö köteles a Lízingbeadónak - lopáskár esetén
egyidejűleg a területileg illetékes rendörkapitányságnak - 2 munkanapon belül bejelenteni és a
Biztosítónál a kárrendezés érdekében jelen szerzödésben, valamint a Biztosítótársaság ügyfél és
termék tájékoztatójában foglaltak szerint eljárni. Totálkár és lopáskár káresemény bekövetkezése
esetén a Lízingszerzödés megszűnik, és a felek a káresemény bekövetkezése napjára egymással
elszámolnak. A Lfzingbeadó a casco biztosítás alapján a Biztosító által részére fizetett összeggel a
Lízingbevevövel szemben fennálló követelését csökkenti, annak a követelés megszűnését követöen
fennmaradó részét a Lízingbevevö részére kifizeti. Abban az esetben, ha a Biztosító által fizetett
összeg nem éri el a Lízingbevevö Lízingbeadóval szemben fennálló teljes tartozását, úgy a
különbözetet a Lízingbevevö köteles a Lízingbeadó részére a Lízingszerzödés rendelkezései szerint
megfizetni.

8.3.) A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogy a Lízingszerzödés hatálya alatt a
Gépjárművet kizárólag a Szállító hivatalos márkaszervizeiben javíttatja. A Lízingbevevö tudomásul
veszi, hogy jelen kötelezettsége teljesítésének elmulasztása esetén a Lízingbeadó jogosult a
Lízingszerzödéstazonnali hatállyal felmondani.

8.4.) A Lízingbevevö köteles a sérült Gépjárművet a káresemény bekövetkezésekor a Lízingbeadó
által elfogadott vagy kijelölt márkaszervizbe szállíttatni, vagy helyszíni felmérést kérni és a
Lízingbeadó utasításai szerint eljárni, tudomásul veszi azonban, hogyakáreseményt szenvedett
Gépjármű helyreállítása akárszemle jegyzökönyv alapján a biztosító által fizetendö összeg
ismeretében rendelhetö meg.

8.5.) A Lízingbeadó a Lízingszerzödés megszűnését nem eredményezö biztosítási esemény
kapcsán a biztosító által fizetendö összeg felvételére egyedi engedélyével felhatalmazhatja a
helyreállítást végzö szervizt. A Lízingbevevö erre irányuló kérelmet a kárfelvételi jegyzökönyv,
valamint a javítási számla (helyreállítása elötti időpontban javítási előkalkuláció) másolatának
csatolásával nyújthat be a Lízingbeadóhoz.

8.6.) Amennyiben a biztosítótársaság a Lízingbeadónak teljesíti a kifizetést, azt a Lízingbeadó a
Gépjármű helyreállításának igazolását követö 5 munkanapon belül a helyreállítást végzö szerviznek,
amennyiben a helyreállltást a Lízingbevevö a szerviznek megelőlegezte és ezt a Lízingbeadó felé
hitelt érdemlően igazolja, a Lízingbevevőnek kifizeti. A Gépjármű megsemmisülése esetén a
Lfzingbeadó nem köteles a biztosítási összeget a Gépjármű helyreállításáravagy pótlására fordítani.

8.?) Biztosítási eseményesetén az önrészt a Lízingbevevö köteles megfizetni, illetve a
Lízingszerzödés megszűnéséhez vezetö biztosítási esemény kapcsán a Lízingbevevö köteles az
avultatás összegének megfizetésére is. A Lízingszerződés megszűnéséhez vezető biztosítási
esemény bekövetkezésekora biztosító által fizetett összegek, valamint gazdasági totálkár esetében a
Gépjármű értékesítéséből befolyó összeg (roncsérték) minden esetben a Lízingbeadót illetik meg,
mely összegek a Lízingbevevötartozásait csökkentik.

8.8.) Abban az esetben, ha a káresemény során bekövetkezett kár összege a Gépjármű értékéhez
viszonyítva különösen magas, akkor a Lízingbeadó a saját megítélése alapján, kockázatai
csökkentése érdekében jogosult a biztosító által kifizetett összeget a Lízingbevevő tőketartozásainak
arányos - esetlegesen a Lízingszerződésmegszűnését is eredményező - csökkentésére fordítani.
IX. Biztosítékok

9.1.) A Lízingbeadó az üzleti kapcsolat fennállása alatt bármikor jogosult a Lízingbevevötöl
megfelelö biztosítékot, vagy a korábban már nyújtott biztosíték kiegészítését kérni annak érdekében,
hogya biztosíték mértéke minden esetben biztosítsa a Lízingbeadó Lízingbevevövel szemben
fennálló követelésének megtérülését. Az alkalmazandó biztosítékot a Lízingbeadó az ügyfélminősítés
során tett megállapítások alapján határozza meg. A Lízingbevevövel kötött egyedi szerződés
biztosítékaként a Lízingbeadó a Polgári törvénykönyvben felsorolt szerzödést biztosító
mellékkötelezettségekbármelyikét, továbbá azonnali beszedési jogot, valamint a nem magánszemély
Lízingbevevő tulajdonosának kötelezettségvállalását is előírhatja a jogviszony fenntartásának
feltételeként. Amennyiben a Lízingbevevö a szerzödés hatálya alatt a Lízingbeadó által kért biztosíték
nyújtásától elzárkózik, úgy a Lízingbeadó jogosult a további szolgáltatások felfüggesztésére, továbbá
megnövekedett kockázatai csökkentése érdekében a szerződés felmondására. A biztosítékok
nyújtásával - ideértve a szerzödés megkötését is - fenntartásával és megszűnésével kapcsolatos
valamennyi költség a Lízingbevevőtterheli.

. c: ilO' .ie:. 1
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9.2.) A Lízingbevevö köteles gondoskodni a Lízingbeadó javára alapított biztosíték fedezeti
értékének megörzéséröl. A Lízingbeadó jogosult ellenörizni a biztosítékok meglétét, illetve azok
megfelelö kezelését. Ha a Lízingbevevö által biztosítékul lekötött vagyontárgy értéke a
szerzödéskötéskori állapothoz képest csökken, így már nem nyújt kellö fedezetet, abban az esetben a
Lízingbevevö köteles a biztosítékot megfelelö módon kiegészíteni. A biztosíték értékében,
értékesíthetöségében vagy más lényeges körülményében bekövetkezett változásokról a Lízingbevevö
köteles haladéktalanul tájékoztatni a Lízingbeadót.

9.3.) A Lízingbeadó követelése érvényesítése során jogait oly módon gyakorolja, hogy az a
követeléseinek kielégítését a legeredményesebben szolgálja. A Lízingbeadó követelésének
rendezése során a Lízingbevevö bármely biztosítékul szolgáló vagyontárgyából sortartási kifogás
figyelembe vétele nélkül kereshet kielégítést. A biztosítékok érvényesítése eredményeképpen befolyt
összegeket a Lízingbeadó elsösorban követelése kielégítésére használja fel, az azt meghaladó
mértékben pedig átutalja a Lízingbevevö által megjelölt bankszámlára. A Lízingbeadó követelései
teljes megtérülését követöen a Lízingbevevö kérésére és költségére gondoskodik a biztosítékok
felszabadításáról.

9.4.) A Lízingbeadóval fennálló üzleti kapcsolat során a Lízingbevevö köteles biztosítani, hogya
Lízingbeadónak a Lízingbevevövel kötött szerzödésböl eredö jogai és követelései legalább azonosan
(pari passu) rangsorolódjanak a Lízingbevevövel szemben a szerzödéskötés idöpontjában fennálló és
az azt követöen keletkezö összes egyéb hitelezöi igénnyel. A Lízingbevevö kötelezi magát továbbá
arra, hogy nem hoz olyan döntést és nem vállal olyan kötelezettséget, mellyel a Lízingbeadót más
hitelezöjével szemben kedvezötlenebb helyzetbe hozná.

X. A Lízingbevevő Gépjárművel kapcsolatos egyéb kötelezettségei

10.1.) A Lízingbevevö köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogya
Lízingbeadó tulajdonát sérelem ne érje. A Lízingbevevö a Gépjárművet meg nem terhelheti, el nem
zálogosíthatja, a Lízingbeadó kifejezett erre irányuló írásbeli hozzájárulása nélkül tovább bérbe nem
adhatja, a Gépjármű birtoklását vagy használatát harmadik személynek (magánszemély Lízingbevevö
esetén kivételt képez ez alól a vele közös háztartásban élö vezetöi engedéllyel rendelkezö nagykorú
közeli hozzátartozó) át nem engedheti. Amennyiben a Lízingbeadó erre engedélyt ad, a Lízingbevevö
a harmadik személy magatartásáért sajátjaként felelös.

10.2.) A Lízingbevevö a Gépjármű eltűnése (ideértve a lopás esetét is), zár alá vétele, lefoglalása,
végrehajtási eljárásba vonása, valamint a nem magánszemély Lízingbevevö ellen induló
végeiszámolási, felszámolási, csödeijárás veszélye esetén vagy bekövetkeztekor köteles a
Lízingbeadót haladéktalanul írásban értesíteni. Ugyancsak köteles a Lízingbevevö a Lízingbeadót
értesíteni, amennyiben a Gépjárművel kapcsolatosan a szállítóval szemben a 3.2 pontban foglaltak
alapján szavatossági igényt kíván érvényesíteni. A jelen pontban foglalt értesítések elmulasztása
súlyos szerzödésszegésnek minösül.

10.3.) A Lízingbeadó jogosult a szerzödés rendelkezéseinek - különösen azon kötelezettségeknek,
amelyek elmulasztása azonnali hatályú felmondáshoz vezethet - betartását ellenőrizni, amely jog
gyakorlását a Lízingbevevö biztosítani köteles. Ugyancsak köteles a Lízingbevevő a Lízingbeadó
felhívására bármely, a szerzödésben foglalt jogok gyakorlásához, illetőleg kötelezettségek
végrehajtásához szükséges nyilatkozatot haladéktalanul megtenni és a vonatkozó okiratot a
Lízingbeadó rendelkezésére bocsátani.

10.4.) Amennyiben valamely felügyeleti szerv, illetve hatóság ellenőrzést gyakorol, vagy más olyan
hatósági eljárást végez a Lízingbevevövel szemben, amely a Gépjárműre hatással lehet, a
Lízingbevevö köteles az eljárás megindításáról, megszűnéséről, valamint annak végeredményéről,
illetve a Lízingbeadó erre vonatkozó igénye esetén a Lízingbeadó által az üggyel kapcsolatban feltett,
a szerzödés teljesítésével összefüggő kérdésekröl a Lízingbeadót haladéktalanul tájékoztatni.

XI. A szerződés megszűnése

11.1.) A jelen szerzödés (i) a Lízingbevevö fizetési kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésével,
(ii) a Lízingbeadó azonnali hatályú felmondásával vagy (iii) a Lízingbevevö jogutód nélküli
megszűnésével szűnik meg. A Gépjármű megsemmisülésével csak a jelen szerzödésben
szabályozottak szerinti lízingjogviszony szűnik meg, az abból eredöen fennmaradó, a Lízingbevevő
által a 11.4.) pontban foglaltak szerint fizetendő összeg a jelen szerzödés szerint fizetendö lízingdíjak
módosításával, a törlesztésre irányadó szabályok szerint kerül megfizetésre.

11.2.) A jelen szerzödés a Lízingbevevő részéröl egyoldalúan nem mondható fel, a szerzödésnek a
Lízingbevevö által kezdeményezett megszüntetésére kizárólag a VI. fejezetben szabályozott
előtörlesztés esetén kerülhet sor.
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11.3.) A Lfzingbevevő lízingdíj fizetési kötelezettségei maradéktalan teljesítése esetén a Lfzingbeadó
írásbeli nyilatkozatot állít ki arról, hogya Lízingbevevő megszerezte a Gépjármű korlátozásmentes
tulajdonjogát.

11.4.) A Gépjármű megsemmisülésének rninösül annak eltulajdonítása, illetőleg az akáresemény,
amelynek következtében a biztosítótársaság megállapítása szerint helyrehozhatatlan műszaki vagy
gazdasági totálkárt szenved. Ha a Gépjárművet eltulajdonítják, abban az esetben a rendőrségi
nyomozást felfüggesztő határozatának, ha a Gépjármű totálkárt szenved, akkor a biztosító totálkárra
vonatkozó nyilatkozatának Lízingbeadó általi kézhezvételekor állapítható meg a Gépjármű
megsemmisülésének, és egyben a Lízingjogviszony megszűnésének időpontja. Ennek megfelelően a
Lízingbevevő akáresemény bekövetkeztétől függetlenül továbbra is változatlan tartalommal köteles
teljesíteni a szerzödésböl eredő fizetési kötelezettségét az alábbi bekezdésben szabályozottak
figyelembevételével. A Gépjármű megsemmisülése esetén a lízing jogviszonyakáresemény
bekövetkezésének időpontjában, azaz visszamenőleges hatállyal szűnik meg.

Jelen szerzödés aláírásával a felek megállapodnak abban, hogya lízingjogviszonynak a Gépjármű
megsemmisülése következtében történő megszűnésével egyidejűleg minden kifejezetten erre irányuló
külön jognyilatkozatuk nélkül a megszűnt lízingjogviszonyból eredő tartozások megfizetésére
részletfizetési megállapodást kötnek, amelyet az elszámolás megküldését követően foglalnak írásba.
A részletfizetési megállapodás alapján fizetendő havi részletek összege megegyezik a megszűnt
lízingjogviszony fizetési ütemtervében rögzített összegekkel. A Lízingbevevőnek a lízingjogviszony
futamidő lejárta előtti megszűnéséből eredően keletkezett egy összegű fizetési kötelezettségét a
Lízingbeadó a részletfizetési megállapodás létrejöttét követően, utólag, a rendőrségi nyomozást
felfüggesztő határozatának, illetőleg a biztosító totálkárra vonatkozó nyilatkozatának kézhezvételétől
számított 15 napon belül a 12. pont szerinti elszámolás megküldésével közll, Az elszámolás
ismeretében bármelyik fél igényelheti a jelen pont szerinti részletfizetési megállapodás közös
megegyezéssel történő módosítását. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha nem
teljesíti a jelen pont szerint létrejött részletfizetési megállapodás szerinti fizetési kötelezettségét, a
Lízingbeadó jogosult a részletfizetési megállapodást azonnali hatállyal felmondani. Az azonnali
hatályú felmondással a Lízingbevevőnek a megszűnt lízingjogviszonyból eredő, 11.7.) pontban
foglaltak szerint megállapított fizetési kötelezettsége egy összegben, azonnali hatállyal esedékessé
válik.

11.5.) A lízingjogviszony 11.1.) pontban foglaltak szerinti megszűnése estén a Lízingbevevő a
Gépjármű birtokában lévő okmányait és tartozékait az elszámolás kézhezvételét követő 2
munkanapon belül köteles átadni a Lízingbeadó képviselője részére. Amennyiben a Lízingbevevő
nem gondoskodott a gazdaságosan nem helyreállítható Gépjárműnek a Lízingbeadó által megjelölt
telephelyre történő elszállíttatásáról, azt a Lízingbeadó a Lízingbevevő költségére elvégezteti.

11.6.) A Lízingbeadó a jelen szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani, ha:
wwwww) a Lízingbevevő jelen szerzödés 2.8.), 4.1.), 4.5.), 4.6.), 7.1.)-7.4.), 7.8.), 8.1.)-8.4.),

8.7.), 9.1.)-9.2), 10.2), 10.3.) és 10.4.) pontjaiban foglalt kötelezettségeinek nem tesz
eleget, mely súlyos szerződésszegésnek minősül,

xxxxx) a Lízingbevevő jelen szerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettsége
teljesítésének késedelme a 15 napot meghaladja,

yyyyy)a Lízingbevevő vagy a dologi adós megszegi a jelen szerzödésböl eredő fizetési
kötelezettségek teljesítésének biztosításáraszolgáló biztosítéki szerzödést,

zzzzz) A Lízingbevevő a Lízingbeadó által előírt adatszolgáltatási, tájékoztatási
kötelezettségének a Lízingbeadó erre irányuló felhívásában foglaltak ellenére sem tesz
eleget,

aaaaaa) a Gépjármű káresemény folytán jelentős értékvesztést szenved, vagy az időközben
bekövetkező árfolyamváltozások hatására a Gépjármű fedezeti értéke jelentős mértékben
lecsökken és a Lízingbevevő nem gondoskodik a Lízingbeadó részéről elfogadható
mértékű biztosíték nyújtásáról

bbbbbb) a nem magánszemély Lízingbevevő ellen felszámolási eljárást kezdeményezett
harmadik személy, illetve ha az ilyen Lízingbevevő csöd-, felszámolási vagy
végelszámolási eljárást kezdeményezettönmaga ellen,

cccccc) a Lízingbevevőellen végrehajtási eljárás indult
dddddd) a Lízingbevevönek Lízingbeadóval szemben fennálló bármely egyéb jogviszonyát

szerződésszegés miatt a Lízingbeadójogosult felmondani,
eeeeee) az Üzletszabályzat általános részében meghatározottegyéb esetekben.

11.7.) A szerzödés azonnali hatállyal történő felmondása esetén a Lízingbevevö köteles a
Lízingbeadó felhívására a Lízingbeadó jelen szerződésre tekintettel felmerült valamennyi követelését
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(ideértve az elmaradt lízingdíjak, továbbá a késedelmi kamat összegét, a szerződésre tekintettel
fizetendő díjakat, valamint a Lízingbeadó érdekkörében a szerződés idő előtti felmondására tekintettel
felmerült költségeket) a felhívásban megjelölt határidőre megfizetni.

11.8.) A lízing szerződés azonnali hatállyal történő felmondás miatt történő megszűnése esetén a
Lízingbevevő Gépjárműre vonatkozó használati és birtoklási joga is megszűnik, és köteles azt
tartozékaival és okmányaival együtt a felmondás kézhezvételét követő 2 munkanapon belül a
Lízingbeadó részére átadni. Amennyiben Lízingbevevő birtokba adási kötelezettségének nem tesz
eleget, a Lízingbeadójogosult a Gépjárművet a Llzingbevevő költségére

qq) birtokba venni és elszállíttatni,
rr) jogosulatlan használatát megakadályozni,
55) hatósági engedélyeinek visszavonásáról intézkedni.

11.9.) A Gépjárművet a Lízingbevevő a jelen szerződés 7.4.) pontjában rögzítettek szerinti normál
elhasználódásnak megfelelő állapotban köteles átadni a Lízingbeadó részére. Amennyiben a normál
állapot nem biztosított, a Lízingbeadó ebből származó kárát jogosult Lízingbevevővel szemben
érvényesíteni.

11.10.) Abban az esetben, ha jelen szerződés a Lízingbevevő halála miatt szűnik meg, a Lízingbeadó
a jogerős hagyatéki végzésben megjelölt örökösökkel számol el.
XII. Elszámolás

12.1.) A Lízingbeadó a Lízingbevevő számára minden naptári évről a tárgyévet követő január 31-ig
tételes elszámolást küld.

12.2.) A jelen szerződés azonnali hatályú felmondása vagy futamidő lejárata elötti megszüntetése
esetén a Lízingbeadó a szerződés megszűnésének időpontjára tételes elszámolást készít. Az
elszámolás tartalmazza a Lízingbeadónak a Lízingbevevővel szemben jelen megállapodás alapján
ezen időpontban fennálló követeléseit jogcím szerint, illetőleg a teljes követelés összegét csökkentőtényezőket.

A Lízingbeadó a Lízingbevevővel szemben fennálló követeléseivel szembe állítja a
visszaszármaztatott Gépjármű értékesítéséből ténylegesen befolyt, illetőleg a biztosító által a
Lízingbeadó részére a Gépjárműre tekintettel folyósított összeget. A Lízingbevevő tudomásul veszi,
hogy az elszámolásban közölt követelésösszeget a Lízingbeadó a Gépjármű értékesítését követően,
az abból befolyó, a számláján jóváírt vételár összegének ismeretében azonban a birtokbavétel
időpontjára visszamenőleges hatállyal csökkenti. A Lízingbeadó a Gépjármű értékesítésére határidőt
nem vállal, az elszámolás kézhezvétele és a vételárösszegnek a Lízingbeadó számláján történő
jóváírásáig eltelt időszakban a Lízingbevevő viseli a finanszírozási és egyéb kockázatokat, azaz a
jelen szerződés szerinti kamatfizetési kötelezettsége a részéről meg nem fizetett összeg után
folyamatosan fennáll. Abban az esetben, ha a Lízingszerződés a lízingdíjakat devizában állapítja
meg, a Gépjármű forintban megállapított áron történő értékesítése esetén a Lízingbeadó a
Lízingbevevővel szemben devizában megállapított követelését a Gépjármű értékesítési árának az
MNB által az adott devizára az elszámolás napjára jegyzett közép árfolyamon számított ellenértékévelcsökkenti.

12.3.) Az elszámolás alapján fennálló követelést a fizetési kötelezettséggel érintett fél az elszámolás
kézhezvételét követő 5 munkanapon belül köteles a jogosult felé kiegyenlíteni.
XIII. Vegyes rendelkezések

13.1.) A Lízingbevevőjelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Lízingbeadót, hogyaLízingbeadó
által rendelkezésére bocsátott azonosító kód alkalmazásával a Lízingbeadó rendelkezésére álló bank
, biztosítási vagy üzleti titoknak minősülő bármely tényt, adatot vagy információt telefonos
ügyfélszolgálatán keresztül a kód birtokában lévő személynek kiadhassa. A Lízingbevevő tudomásul
veszi, hogy az azonosító kód a Lízingbevevő személyes azonosítását szolgálja, alkalmazása esetén a
Lízingbeadó a Lízingbevevőtől további azonosítást nem kér. Az azonosító kód alkalmazásával a
Lízingbeadó a Lízingbevevő telefonon adott utasításainak erre vonatkozó külön írásbeli megállapodás
hiányában is eleget tesz.

A Lízingbevevő jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogya rendelkezésére
bocsátott/bocsátandó "azonosító kódot" csak személyesen használja, valamint hogy az "azonosító
kódot" megőrzi, és azt mások rendelkezésére nem bocsátja. A Lízingbevevő jelen szerződés
aláírásával tudomásul veszi, hogy az "azonosító kód" elvesztéséből, mások részére történt átadásából
származó felelősség kizárólag őt terheli és a Lízingbeadó az ebből eredő bárminemű felelősségét
kizárja. A Lízingbevevő jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy az "azonosító kód" elvesztését,
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megsemmisülését, mások számára való hozzáférését haladéktalanul írásban bejelenti a Uzingbeadó
részére. Ezen írásbeli bejelentés kézhezvételét követően a Uzingbeadó az "azonosító kód"
alkalmazásával további adatot nem szolgáltat ki.

13.2.) A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerzödésböl eredő jogaik
gyakorlása, illetve kötelezettségeik teljesítése során egymás kölcsönös érdekeire tekintettel járnak el,
a köztük. jelen szerződés teljesítése során felmerült jogvitákat elsősorban békés úton, egyeztető
tárgyalások útján rendezik.

A Felek, a jelen szerzödésböl fakadó esetleges jogvitáik esetére, a hatásköri szabályokra és a
pertárgy értékére való tekintettel, kikötik a Uzingbeadó székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező
bíróság kizárólagos illetékességét.

13.3.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok _
különös tekintettel a Polgári törvénykönyv, továbbá a Uzingbeadó Üzletszabályzatának rendelkezései
irányadóak. A Uzingbeadó a fogyasztó hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 16. § (1) bek 24.
pontjában foglaltak alapján tájékoztatja az Uzingbevevőt, hogy felügyeleti hatósága a Pénzügyi
Szervezetek Altami Felügyelete, amelynek címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

13.4.) Jelen szerződés kizárólag az itt felsorolt mellékletekkel együttesen érvényes. Jelen szerzödés
aláírásával a Uzingbevevő kifejezetten elismeri, hogy a fenti okiratokat a számára hiánytalanul
átadták. Jelen szerzödés hatálybalépésének feltétele a Gépjárműre vonatkozó adásvételi szerzödés
hatálybalépése és Uzingbeadó által a Uzingbevevő fizetési kötelezettségei teljesítésének
biztosítékaként esetlegesen előírt egyéb biztosítéki szerződés(ek) hatályba lépése.

13.5) Jelen szerzödés aláírásával a Uzingbevevő kijelenti, hogyaszerződéskötést megelőzően a
hatályos magyar jogszabályok, valamint az Etikai kódex által előírt valamennyi tájékoztatást megkapta
a Uzingbeadótól, és a szerződés megkötésére vonatkozó döntését saját, illetőleg háztartása
teherviselési képességének ismeretében, kellő mérlegelés után hozta.

13.6.) Jelen szerződés aláírásával a Uzingbevevő a pénzmosás megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 8..§-ában foglaltaknak megfelelően kijelenti, hogya
szerződésben részletezett szolgáltatást a saját nevében és javára veszi igénybe.
13.7.) A felek egyéb megállapodásai:

Felek jelen szerződést átolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag aláírják.

Kelt: Budapest, 2014. 04 hónap 30 nap

_. ,. . ~.,.}

K&H Bank Zrt.
Lízingbeadó

"'~FÖ~""""""'"
\} ACí~ingbeVeVŐ

Mellékletek:
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet

Üzletszabályzat
Uzingdíj fizetési ütemezés
Adásvételi jegyzőkönyv, Atadás-átvételi jegyzőkönyv
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FIZETÉSI ÜTEMTERV
2. számú melléklet

25. Vételár:
26. Lízing időtartama:
27. 1 havi BUBOR szerződés kötés kori értéke:
28. Lízingdíj fizetési ütemezés:

3511 752 HUF
60 hónap

2,6%

Sorszám Esedékess~g Tőke Kamat Lízingdíj
1. átadás-átvételt megelőzően 1299625 HUF - 1299625 HUF2. 2014.06.02 31848 HUF 10521 HUF 42369 HUF3. 2014.07.02 32334 HUF 10035 HUF 42369 HUF4. 2014.08.04 31494 HUF 10875 HUF 42369 HUF5. 2014.09.02 32952 HUF 9417HUF 42369 HUF6. 2014.10.02 32779 HUF 9590 HUF 42369 HUF7. 2014.11.03 32301 HUF 10068HUF 42369 HUF8. 2014.12.02 33388 HUF 8981 HUF 42369 HUF9. 2015.01.02 32928 HUF 9441 HUF 42369 HUF10. 2015.02.02 33084 HUF 9285 HUF 42369 HUF11. 2015.03.02 34125 HUF 8244 HUF 42369 HUF12. 2015.04.02 33404 HUF 8965 HUF 42369 HUF13. 2015.05.04 33279 HUF 9090 HUF 42369 HUF14. 2015.06.02 34279 HUF 8090 HUF 42369 HUF15. 2015.07.02 34158 HUF 8211 HUF 42369 HUF16. 2015.08.03 33778 HUF 8591 HUF 42369 HUF17. 2015.09.02 34471 HUF 7898 HUF 42369 HUF18. 2015.10.02 34629 HUF 7740 HUF 42369 HUF19. 2015.11.02 34536 HUF 7833 HUF 42369 HUF20. 2015.12.02 34948 HUF 7421 HUF 42369 HUF21. 2016.01.04 34383 HUF 7986 HUF 42369 HUF22. 2016.02.02 35504 HUF 6865 HUF 42369 HUF23. 2016.03.02 35662 HUF 6707 HUF 42369 HUF24. 2016.04.04 34917 HUF 7452 HUF 42369 HUF25. 2016.05.02 36196 HUF 6173 HUF 42369 HUF26. 2016.06.02 35707 HUF 6662 HUF 42369 HUF27. 2016.07.04 35667 HUF 6702 HUF 42369 HUF28. 2016.08.02 36454 HUF 5915 HUF 42369 HUF29. 2016.09.02 36220 HUF 6149 HUF 42369 HUF30. 2016.10.03 36392 HUF 5977 HUF 42369 HUF31. 2016.11.02 36752 HUF 5617HUF 42369 HUF32. 2016.12.02 36921 HUF 5448 HUF 42369 HUF33. 2017.01.02 36915 HUF 5454 HUF 42369 HUF34. 2017.02.02 37091 HUF 5278 HUF 42369 HUF35. 2017.03.02 37761 HUF 4608 HUF 42369 HUF36. 2017.04.03 37288 HUF 5081 HUF 42369 HUF37. 2017.05.02 37930 HUF 4439 HUF 42369 HUF38. 2017.06.02 37805 HUF 4564 HUF 42369 HUF39. 2017.07.03 37985 HUF 4384 HUF 42369 HUF40. 2017.08.02 38301 HUF 4068 HUF 42369 HUF41. 2017.09.04 38088 HUF 4281 HUF 42369 HUF42. 2017.10.02 38900 HUF 3469 HUF 42369 HUF43. 2017.11.02 38714 HUF 3655 HUF 42369 HUF44. 2017.12.04 38786 HUF 3583 HUF 42369 HUF45. 2018.01.02 39294 HUF 3075 HUF 42369 HUF46. 2018.02.02 39269 HUF 3 100 HUF 42369 HUF47. 2018.03.02 39738 HUF 2631 HUF 42369 HUF
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48. 2018.04.02 39645 HUF 2724 HUF 42369 HUF
49. 2018.05.02 39915 HUF 2454 HUF 42369 HUF
50. 2018.06.04 39872 HUF 2497 HUF 42369 HUF
51. 2018.07.02 40421 HUF 1948 HUF 42369 HUF
52. 2018.08.02 40405 HUF 1964 HUF 42369 HUF
53. 2018.09.03 40540 HUF 1829 HUF 42369 HUF
54. 2018.10.02 40892 HUF 1477 HUF 42369 HUF
55. 2018.11.02 40985 HUF 1384 HUF 42369 HUF
56. 2018.12.03 41 179 HUF 1 190 HUF 42369 HUF
57. 2019.01.02 41 407 HUF 962 HUF 42369 HUF
58. 2019.02.04 41 521 HUF 848 HUF 42369 HUF
59. 2019.03.04 41 828 HUF 541 HUF 42369 HUF
60. 2019.04.02 41 995 HUF 374 HUF 42369 HUF
61. 2019.05.02 42175 HUF 194 HUF 42369 HUF

Kelt: Budapest,2014.04.30.

~ L.!..j.f.1 .
K&H Bank Zrt.
Lízingbeadó

~ n.~ ~),
~ -~~

. ~1··········Aiföid~i;·Zrt·:··················
Lízingbevevő
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GÉPJÁRMŰ TÁRGYÁBAN KÖTÖTT

ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LíZINGSZERZŐDÉS
o 6 -05- 2014

Amely létrejött

Név: K&H Bank Zrt.
Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Cégjegyzékszám: 01 10041043
Csoportadó-azonosító szám: 17780120-5-43

mint Lízingbeadó
között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

Név: ALFÖLDVíz Zrt.
Székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.

ÉS Cégjegyzékszám: 04 10001580
Adószám: 13100887-2-04

mint Lízingbevevő

I. A lízingszerződés tárgya és pénzügyi feltételei
1.1. Jelen szerződés alapján a Lízingbeadó vállalja, hogy a jelen szerződésben meghatározott
Gépjárművet megvásárolja, annak érdekében, hogy azt a Lízingbevevő részére zárt végű pénzügyi
lízingbe adja. A szerződés aláírásával a Lízingbevevő a Gépjárművet lízingbe veszi és vállalja, hogya
szerződésben megállapított díjakat határidőre megfizeti a Lízingbeadó részére. A Gépjármű a
futamidő letelte, a lízingdíjak és a maradványérték megfizetése után Lízingbeadó erre vonatkozó
külön nyilatkozatával a Lízingbevevő tulajdonába kerül (zárt végű pénzügyi lízing). A Ifzingjogviszony
megfelel a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII törvényben foglalt
rendelkezéseknek.

1.2 A Gépjármű azonosítói
Gyártmány, Dacia Dokker Van Atadás várható Atadás-átvételi jegyzőkönyv
t!2_us: Ambiance 1.5 DCi időpont ja: szerint
Eurotax kód: - Szállító: "Meszlényi-Autó" Kft.
Alvázszám: Atadás-átvételi Szállító székhelye: 5600 Békéscsaba, Almáskerti

jegyzőköl"!Y_vszerint Ipari Park 2.
Motorszám: Atadás-átvételi Szállító 0409004726jemy_zőköl"!Y_vszerint cégj~zékszám:
G_yártásiév: 2014 G_yáriextrák: -
Forgalmi Atadás-átvételi Kiegészítő extrák:rendszám: jegyzőkönyv szerint -

1.3 A pénzügyi lízingszerződés pénzügyi feltételei

A lízingdíjak megállapításánál alapul 2 765 159,- Ftvett, áfa nélküli piaci ár:
Első lízingdíj összege és devizaneme: 1 299625,- Ft
Első lízingdíj esedékessé_g_e: átadás-átvételt m~előzően
A havi lízingdíj összege és deviza neme: 42369,- Ft

a díjfizetések esedékessége a
A pénzügyi lízingszerződés futamideje: 60 hónap mellékelt fizetési ütemezés

szerint
Deviza szerződés kötés kori árfo_!yama: -
Referencia kamatláb I mértéke az 1 havi BUBOR 2,60%elfo_g_adásidőpontjában:
Alkalmazott kamatfelár: 3,0% p. a.
THM mértéke -
A lízin_g_díj_aktőke-kamat megbontása: a törlesztési ütemezésbenfoglaltak szerint
Maradványérték összege és - -devizaneme

Egyéb díjak költségek Jelen szerzödés 4.3 pontja, valamint aLizingbeadó
kondíciós listája szerint
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1.4 Biztosítékok

Szerződés me nevezése Kelte Kötelezett
Felhatalmazó levél ALFOLDVIZ Zrt.

1.5 Biztosítás

CASCO Kötelező felelősség-
Biztosító neve biztosító neve
CASCO Kötelező felelősség-
Biztosítás biztosítás típusa
típusa
Biztosítási 10%, de minimum 50.000,- Ft
önrész

A Lízingbevevő a jelen szerződés tárgyát képező Gépjárműre köteles teljes körű casco biztosítást
kötni, amelyet a Lízingszerződés hatálya alatt a Lízingbeadó hozzájárulása nélkül nem jogosult
megszüntetni vagy módosítani. A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogya Gépjárműre
vonatkozó átadás átvételi jegyzőkőnyvet kizárólag abban az esetben írja alá, ha a gépjármű
rendelkezik Biztosító által előírt minimális védelmi követelményekkel.

II. A pénzügyi lízingszerződés létrejötte és a gépjármű átvétele

2.1.) A szerzödö felek megállapodnak abban, hogyaLízingbeadó a Lízingbevevő által megfelelő
gondossággal kiválasztott gépjárművet a jelen szerződés 1.2. pontjában megjelölt Szállítótól, mint
eladótól megvásárolja, annak érdekében, hogya Lízingbevevő részére lízingbe adja. A megrendelés
és/vagy az adásvételi szerződés aláírásával a Lízingbevevő azt is elismeri, hogy az abban foglaltak
szerinti Gépjármű minden szempontból megfelel lízingbe vételi szándékának, tudomásul veszi
továbbá, hogy az adásvételi szerződésben meghatározott körülmények módosulása miatt a
Lízingszerződés egyes feltételei (szállítási határidő, a Gépjármű beszerzési ára stb.) ezen
változásokkal összhangban megváltozhatnak. Az adásvételi szerződésből eredően a vevőt terhelő
kötelezettségek teljesítése - a vételár szerződés szerinti kiegyenlítésének kivételével - a Lízingbevevőt
terheli.

2.2.) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy mivel a Gépjárművet a saját céljaira maga választotta
ki, a Lízingbeadó semmilyen formában nem felel a Gépjármű lízingbeadás céljára történő
hasznosíthatóságáért és az Adásvételi Szerződésben foglalt szállítói kötelezettségek Szállító részéről
történő teljesítéséért. E címen a Lízingbevevő a Lízingbeadóval szemben sem a lízingdíj
csökkentésére, sem a lízingdíj megfizetésének beszüntetésére, sem bármilyen kártérítésre nem
támaszthat igényt.

2.3.) Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződés rendelkezései szerint az első lízingdíjnak és
ÁFA-nak megfelelő, vagy egyébként a Lízingszerződés alapján a Lízingbeadó részére járó bármely
egyéb összeget a Szállító részére köteles megfizetni, a Gépjármű vételárának kiegyenlítése során a
Lízingbeadó ezen összegeket aSzállítóra engedményezi a Gépjármű vételára kiegyenlítésének
keretében. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogyaLízingbeadó a Gépjármű még ki nem egyenlített
vételárát (engedményezés esetén a Gépjármű vételárának a Lízingbevevő által igazoltan a Szállító
részére kifizetett összegekkel csökkentett részét a 2.5.) pontban foglaltak szerinti átadás-átvételi
jegyzőkönyv kézhezvételét, egyben a)-i) pontban foglaltak maradéktalan és együttes teljesülését
követően fizeti meg a Szállító részére.

a) a Lízingbeadó kézhez vette a Lízingbevevő által aláírt Lízingszerződést, továbbá
amennyiben azt a Lízingbeadó előírta, az ügylettel kapcsolatos érvényesen aláírt
biztosítéki szerződést

b) amennyiben a Gépjármű szállítója nem magánszemély, a Lízingbeadó részére átadásra
kerül a nevére kiállított, a Gépjármű azonosító számát is tartalmazó tételes, szabályos, az
adásvételi szerződésben foglaltak szerinti végszámla, amelynek fizetendö összegében a
Lízingbeadónak járó, de a Lízingbevevő által a Szállítóhoz befizetett összegek is
feltüntetésre kerültek, "pénzügyileg rendezett" megjegyzéssel, (magánszemély Szállító
esetén a számlát az adásvételi szerződés, illetőleg a Szállítónak a részére megfizetett
összegre vonatkozó nyilatkozata helyettesíti)

c) az Lízingbevevő részéről maradéktalanul megfizetésre került az első lízingdíj és az ÁFA
összege,

d) a Gépjárműre megkötésre került a jogszabály által előírt kötelező gépjármű
felelösségbiztosítás,
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e) a Gépjármű rendelkezik a felszereltségre is vonatkozó, Európára kiterjedő területi hatályú,

teljes körű, és legfeljebb a saját erőnek megfelelő arányú önrészesedést előíró CASCO
biztosítással, amelyben kedvezményezettként a Lízingbeadó került feltüntetésre,

f) amennyiben a biztosítás nem halasztott díjfizetésű, az első biztosítási időszakra szóló
biztosítási díjak a Lízingbevevő részéről befizetésre kerültek, és ezt az Lízingbevevő a
Lízingbeadó felé befizetési bizonylattal igazolta

g) a Gépjárműbe beszerelésre kerültek - amennyiben van ilyen - a biztosítótársaság egyedi
előírásainak megfelelő vagyonvédelmi berendezések és ennek tényét a Lízingbevevö a
Lízingbeadó felé számlákkal igazolta.

h) a Gépjármű átírása megtörtént, az illetékes okmányiroda igazolta, hogy a finanszírozott
gépjármű törzskönyvét a Lízingbeadónak továbbítja.

i) a Lízingbeadó részére átadásra került a forgalmi engedély másolata, amelyben a felek
meqállapodásának megfelelöen a Lízingbeadó, mint tulajdonos vagy a Lízingbevevő, mint
üzembentartó került feltüntetésre.

2.4.) A Lízingbeadó a Gépjárműre vonatkozó hatályos adásvételi szerződés és a Lízingbevevő
fizetési kötelezettségei teljesítésének biztosítékaként előírt biztosítéki szerződések kézhezvételét
követően felhatalmazza a szállítót a Gépjármű Lízingbevevö részére történő átadására.

2.5.) A Gépjármű birtokbavétele során a Lízingbevevö egyben a Lízingbeadó képviseletében is
eljár, tekintettel arra, hogy a Gépjármű Lízingbevevő által történő átvétele a Gépjárműnek az
adásvételi szerződés teljesítése érdekben történő birtokbavételét is jelenti. A Gépjármű átadását a
Lízingbevevő köteles a Szállítóval együttesen a Lízingszerződés mellékletében meghatározott formájú
átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával a Lízingbevevő a
2.3 al-i) pontjaiban írt feltételek maradéktalan megvalósulásán túl az alábbiakat igazolják:

a) a Gépjármű okmányai szabályszerűen kerültek kiállításra és átadásra,
b) a Gépjármű megfelel az adásvételi szerződésben foglaltaknak,
c) a Gépjármű hibátlan, az állapotfelmérásí lapon rögzítetteknek megfelelő, kipróbált

műszaki állapotban, a megrendelésben és/vagy az adásvételi szerződésben rögzített
tartozékokkal együtt került átadásra, a Lízingbevevő részéről birtokba vételre;

d) a Gépjármű rendelkezik az előírt KRESZ tartozékokkal, forgalmi és egyéb okmányai
szabályszerűen kiállításra és átadásra kerültek és hatósági jelzései megfelelnek az
okmányokban foglaltaknak.

e) a Gépjármű érvényes és további feltételek bekövetkezésétől nem függő gépjármű
felelősség és CASCO biztosítással rendelkezik.

A Lízingbevevő és az általa és a Szállító által érvényesen aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyvet,
továbbá a Gépjármű okmányainak másolatát az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláíratását követően
haladéktalanul belül köteles átadni a Lízingbeadó részére.

2.6.) Lízingbevevő jogosult a Lízingszerződéstől a vételár Lízingbeadó részéről történő
maradéktalan kifizetését megelőzően a Lízingbeadóhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával
elállni. Ilyen esetben a Lízingbevevő elállasi nyilatkozatával egyidejűleg köteles a Lízingbeadónak
megfizetni a Lízingszerződés és az arra tekintettel kötött Adásvételi szerződés megkötésére tekintettel
felmerült költségeit és kárait. A Lízingbeadó jogosult ezen összegeket a részére megfizetett első
lízingdíj terhére elszámolni. A Lízingbeadó abban az esetben jogosult jelen Lízingszerződéstől elállni,
ha az illetékes okmányiroda a Gépjármű tulajdonosváltásának a gépjármű nyilvántartásban történő
átvezetését bármely okból megtagadja. Ilyen esetben a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadónak az
ügylettel kapcsolatosan felmerült költségeit a Lízingbeadó részére megtéríteni.

2.7.) Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződés hatályba lépését megelőzően birtokba vette a
Gépjárművet, vagy a Lízingbeadó teljesítette a Gépjármű vételárára vonatkozóan fennálló fizetési
kötelezettségét, a Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződést a felsorolt hatályba lépési feltételek
megvalósulásának elmaradása esetén is hatályosnak tekinteni.

2.8.) A Gépjármű törzskönyv átvételére és őrzésére vagy kiállítása felfüggesztésének
kérelmezésére kizárólag a Lízingbeadó, mint tulajdonos jogosult. Amennyiben a törzskönyv bármely
okból a Lízingbevevőhöz kerülne, köteles azt haladéktalanul a Lízingbeadó részére átadni, ennek
elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minösül. A törzskönyv a lízingjogviszony időtartama alatt a
Lízingbeadó birtokában marad.

III. A Lízingbeadó felelőssége, jogok átruházása

3.1.) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy tekintettel arra, hogyaGépjárművet maga választott ki,
a Lízingbeadó semmilyen formában nem felel a Gépjármű lízingbeadás céljára történő
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hasznosíthatóságáért. E címen a Lízingbevevő a Lízingbeadóval szemben sem a lízingdíj
csökkentésére, sem a lízingdíj megfizetésének beszüntetésére, sem bármilyen kártérítésre nem
támaszthat igényt. Ugyanezen okból nem terheli a Lízingbeadót semmiféle felelősség a Gépjármű
származásáért, műszaki állapotáért, rejtett vagy egyéb hibájáért. A Gépjármű bármilyen
meghibásodásából eredő káresemény nem mentesíti a Lízingbevevőt a Lízingbeadóval szemben
fennálló fizetési kötelezettsége teljesítése alól.
3.2.) A Lízingbeadó a Lízingszerződés aláírásával, a Szállítóval létrejött Adás vételi szerződésben
számára biztosított kellékszavatossági és jótállási jogait - kezesi felelőssége kifejezett kizárása
mellett, - a Lízingbevevőre engedményezi, ezzel felhatalmazza a Lízingbevevőt ezen jogoknak
közvétlenül a Szállítóval szemben történő érvényesítésére. Az Adásvételi szerződés teljesítésével
kapcsolatban a Lízingbeadó a vételárfizetésen kívül semminemű felelősséget nem vállal. Amennyiben
a Lízingbeadót perbe hívják a Szállító és a Lízingbevevő közötti bármely - hibás teljesítéssel vagy
egyéb, az Adásvételi szerződésből eredő jogok érvényesítésével kapcsolatos - jogvitában, úgy annak
költségeit a Lízingbevevő köteles viselni. A szavatossági jogok gyakorlásának elmulasztásából eredő
minden kár a Lízingbevevőt terheli.

IV. A szerződéssel kapcsolatos díjak, költségek
4.1.) A Lízingbevevő jelen szerződés hatálya alatt a jelen megállapodáshoz csatolt fizetési
ütemtervben meghatározott mértékű lízingdíjat, köteles megfizetni. A jelen szerződés alapján
fizetendő lízingdíjak megállapítása során alkalmazott pénzügyi kondíciókat a felek jelen megállapodás
1.3.) pontjában rögzítik. A lízingdíjak tőke- és kamatrészből tevődnek össze, amely a törlesztési
ütemezésben kerül rögzítésre. A Felek megállapodnak, hogy a lízingdíjak vonatkozásában az
elszámolási idöszak a Lízingszerződés fizetési ütemtervében meghatározott lízingdíjak esedékessége
közötti időszak. Az elszámolási időszak utolsó napja a lízingdíj esedékességének napja, ami egyben a
nyújtott szolgáltatás teljesítési időpontja is. A Lízing jogviszony szerinti ügyletindításkor fizetendő első
lízingdíj teljesítési időpontja a Lízingszerződés szerinti átadás-átvétel napja, ami egyben a nyújtott
szolgáltatás teljesítési időpontja is. A Felek megállapodnak, hogya Lízingbevevő az első lízingdíjat a
teljesítési időponttal azonos időpontban fizeti meg.
4.2.) A szerzödö felek megállapítják, hogy mind a jelen szerződés szerint fizetendő lízingdíjak az
1.3.) pontban megjelölt referencia kamat alapján változó kamatozásúak, ennek megfelelően a
Lízingbeadó a szerződésben megállapított lízingdíjat jogosult a szerződésben megjelölt referencia
kamatláb megváltozásával összhangban megváltoztatni. A Lízingbeadó a referencia kamat
változásáról rendszeresen, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségen kifüggesztve, illetőleg a
honlapján tájékoztatja a Lízingbevevőt. A lízingdíj megváltozásáról a Lízingbeadó a havonta
megküldésre kerülő díjbekérőn értesíti a Lízingbevevőt. A lízingdíj referencia-kamat változás
következében történő, fentiek szerinti megváltoztatását a Lízingbevevő szerződésmódosítás, illetőleg
minden egyéb értesítés nélkül a számla kézhezvételévelelfogadja.

4.3) A szerződéssel kapcsolatosan a futamidő során felmerülő egyéb díjak, költségek

A jelen szerződés hatálya alatt a Lízingbevevő az alábbiakban meghatározott díjak fizetésére köteles,
amely díjak mértéke a Lízingbeadónak az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében kifüggesztett,
továbbá honlapján közzétett mindenkori Kondíciós listájában kerül meghatározásra.
Lezárási df;: a Lízingbevevő által a szerződésnek az abban meghatározott futamidő lejáratát
megelőző, bármely okból történő megszűnése esetén fizetendő díj, amely a szerződés
megszűnésekor hátralévő, le nem járt tőketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és
legalacsonyabb összegét a Kondíciós lista tartalmazza.

Előtörlesztési df;: a Lízingbevevő által kezdeményezett, az esedékes fizetési kötelezettséget
meghaladó összegű befizetés után fizetendő díj, feltéve, hogy az előtörlesztéssel a szerződés nem
szűnik meg. Az előtörlesztési díj az előtörlesztett tőkeösszeg százalékában kerül megállapításra és
legalacsonyabb összegét a Kondíciós lista tartalmazza.
Fizetési felszólftás díja: a Lízingbevevő fizetési késedelme következtében a Lízingbeadó fizetésre
felszólító levelének kiküldése esetén fizetendő díj, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként
kerül megállapításra.
Szerződés felmondási dfj: a Lízingbeadó által a Lízingbevevő szerződésszegése következtében
kezdeményezett azonnali hatályú szerződés felmondás esetén fizetendő díj, amelyalkalmankénti,
meghatározott összegként kerül megállapításra.

Futamidő módosftás dfja: a szerződésben meghatározott futamidő Lízingbevevő által kezdeményezett
módosítása esetén fizetendő díj, amely a szerződés módosításakor hátralévő, le nem járt tőketartozás
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százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a Kondíciós lista
tartalmazza.

Fizetési ütemezés módosításának díja: a szerződésben meghatározott fizetési ütemterv Uzingbevevő
által kezdeményezett módosítása esetén fizetendő díj, amely a szerződés módosításakor hátralévő, le
nem járt tőketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a
Kondíciós lista tartalmazza.

Előtörlesztési, futamidő-, ütemezés módosítási kalkuláció elkészítésének díja: a szerződés
Uzingbevevő által kezdeményezett módosítása érdekében a fennálló fizetési kötelezettségeket
tartalmazó új kimutatás elkészítésének díja, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül
megállapításra.

Üzembentartó személyének megváltoztatása után fizetendő díj: meghatározott feltételek fennállása
esetén a szerződés hatálya alá tartozó gépjármű fogalmi engedélyébe bejegyzett üzembentartó
személyének megváltoztatásához történő hozzájárulás esetén a Uzingbevevő által fizetendő díj,
amelyalkalmankénti, meghatározott összegben kerül megállapításra.

Szerződés harmadik személy részéről történő átvállalásával kapcsolatos hitelbírálat díja: a
Uzingbeadóval szerződő fél személyének a Uzingbevevő tartozásainak átvállalásával történő
megváltozására irányuló igényesetén az átvállaló hitelképességének megállapításával kapcsolatos
eljárás díja, amelynek megfizetése a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az átvállalással
kapcsolatos hitelbírálat díja a kérelem benyújtásakor hátralévő, le nem járt tőketartozás százalékos
mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabbösszegét a Kondíciós lista tartalmazza.

Egyéb szerződésmódosítás díja: a szerződésnek a Uzingbevevő által kezdeményezett fentiekben
nem nevesített módosítása esetén fizetendő díj, amely a szerződés módosításakor hátralévő, le nem
járt tőketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a
Kondíciós lista tartalmazza.

Kezes személyének megváltoztatásával kapcsolatos eljárás díja: a szerződésben foglalt
kötelezettségek teljesítésének biztosítékaként kötött készfizető kezességvállalási szerződés
megszüntetése és a Uzingbeadó által hitelképesnek minősített harmadik személlyel új készfizető
kezességvállalási szerződés megkötése, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül
megállapításra.

Dokumentáció egyeztetés díja: amennyiben a Uzingbevevő a forgalmi engedély módosítását
követően elmulasztja az adatváltozásról a forgalmi engedély másolatának bemutatásával a
Uzingbeadót értesíteni, a Uzingbeadó az adategyeztetés érdekében megkeresi a közhiteles
nyilvántartást és erre tekintettel a Lízingbevevővel szemben a Kondíciós listában megállapított
egyszeri díjat érvényesít.

Elszámolás készítésének, értesítők, bizonylatok kiállításának díja: a Uzingbevevő kérelmére a
finanszírozási szerződés megszüntetése érdekében fizetendő összeg megállapítása érdekében
készített kimutatás, továbbá elszámolással kapcsolatos értesítések, számviteli bizonylatok
kiállításának díja, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül megállapításra.

Hozzájárulások kiadásának (taxi engedélv. átalakítási engedélv. használatba adási engedély, forgalmi
engedély csere, rendszám csere) díja: hatósági engedélyek benyújtásához szükséges finanszírozói
hozzájárulás kiállításának díja, amelyalkalmankénti meghatározott összegként kerül megállapításra.

Adategyeztetési díj: a Lízingbevevő kérelmére a szerződés másolata, és az Üzletszabályzat, valamint
a szerződéssel kapcsolatos egyéb dokumentumok másolatának, továbbá igazolások és korábban
nem nevesített egyéb nyilatkozatok kiadásának, valamint a rendkívüli adategyeztetés díja, amely
alkalmankénti meghatározott összegként kerül megállapításra.

Deviza alapú szerződés forint alapúvá alakításának díja: a Uzingbevevő kérelmére bármely, forinttól
eltérő idegen devizanem alapú szerződésnek a futamidő alatt kizárólag egy alkalommal történő, forint
alapú szerződéssé történő átalakítása után fizetendő díj.

KHR Üqyféltudakozvány lekérdezés díja: a Uzingbevevő kérelmére a Központi Hitelinformációs
Rendszerből történő adatlekérdezés díja, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül
megállapításra.

Intervenciós díj: a Lízingbeadó által a Lízingbevevő nem szerződésszerű magatartása következében
tett intézkedések (fizetési felszólítás) következtében felmerülő költségek fedezetéül felszámításra
kerülő, a kondíciós listában megállapított díj, amely a megtett intézkedés sikerétől függetlenül
fizetendő és a szerződés hatálya alatt intézkedésenkéntismételten is kiszabható.
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A Lízingbeadó a Kondíciós listát a piaci feltételeknek megfelelően, árazási elveiben foglaltakkal
összhangban, időszakonként módosítja. A módosított Kondíciós lista az abban megjelölt időponttól
hatályos.
4.4.) Az Lízingbevevőt, mint a Gépjármű használóját és üzembentartóját terheli a Gépjármű
birtoklásával és használatával kapcsolatos valamennyi költség, ideértve a kötelező biztosítás díját, a
Gépjárműre tekintettel kiszabott bírságok, díjak, közterhek (teljesítményadó), valamint a Gépjármű
bárminemű átalakításával kapcsolatosan kirótt bírság, vámpótlék, stb. megfizetését is. Ha a
Lízingszerződés hatálya alatt a Gépjármű birtoklásával vagy használatával kapcsolatban valamely
felmerült költséget, bírságot vagy kárigényt a Lízingbevevő helyett aLizingbeadó egyenlítene ki,
annak összegét a Lízingbevevő az erre vonatkozó értesítést követően haladéktalanul köteles
megfizetni a Uzingbeadó részére.
4.5.) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségeit
mindaddig a szerződés szerinti ütemezésben köteles teljesíteni - ideértve azt az időszakot is, ameddig
a Gépjárművet bármely okból nem tudta használni - amíg a szerződés a XI. fejezetben szabályozottak
szerint meg nem szűnik.
4.6.) Amennyiben a Lizingbeadónak a szerződés azonnali hatályú felmondása vagy a Lízingbevevő
érdekkörében bekövetkezett okból történt megszűnése következtében, akár a lejárt tartozások
beszedésével, akár a Gépjármű Lízingbeadó részére történő visszaszármaztatásával vagy a
szerződéssel kapcsolatos biztosítékának érvényesítésével, akár egyéb nem várt okból további
költségei merülnek fel, azokat a Lízingbevevő köteles haladéktalanul megtéríteni.

4.7) A Lizingbevevő tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése
esetén Lízingbeadó a késedelem időtartamára a késedelmesen teljesített összeg után a mindenkor
érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét, devizában megállapított fizetési kötelezettség késedelmes
teljesítése esetén a késedelmes összeg további 2%-kal növelt mértékét számítja fel késedelmi kamat
címén.
4.8.) A Lízingbevevő minden általa fizetendő összeget a fizetési ütemtervben foglalt esedékességi
időpontokban, ennek hiányában a Lízingbeadó felhívására az alábbiak szerint köteles megfizetni:

a) a Lízingbeadó által küldött értesítőn feltüntetett bankszámlára történő átutalással
illetőleg csoportos beszedési megbízás alkalmazásával vagy

b) postai készpénz befizetési utalványon a szerződés azonosító számának
megadásával, vagy
c) bármely K&H Bankfiókban az ügyfélfogadási idő alatt pénztári befizetéssel.

4.9.) A jelen szerződés alapján nyújtott szolgáltatás a 2013. évi CCXXXVII törvény rendelkezései
szerinti pénzügyi szolgáltatás, ennek következtében - a jelen szerződés aláírásának időpontjában
irányadó jogszabályok megváltozásáig - a felszámított szerződéskötési díj, ügyleti és késedelmi
kamat, valamint átvállalási, módosításiés lezárási díj tárgyi ÁFA mentes.
4.10.) A Lízingbeadó a Lfzingbevevő által részére megfizetett összegeket - a Lizingbevevő részére
küldött ezzel ellentétes tájékoztatás hiányában, - az alábbi sorrendben tudja be követeléseibe:

xxx) a Lízingbevevő helyett harmadik személyek felé megfizetett összegek
yyy) költségek, díjak
zzz) késedelmi kamatok,
aaaa) lízingdíj kamat tartalma,
bbbb) lízingdíj tőke tartalma.

V. Az alkalmazott kamatok, költségek és díjak egyoldalú módosítása
5.1.) A Lízingbeadó a Lízingszerződésben megállapított kamat, illetve költség és díjtétel mértékét
jogosult megváltoztatni, amennyiben az adott szolgáltatást befolyásoló feltételek módosulnak. A
Lízingbeadó az alább felsorolt, a kamat-, díj és költségelemekre kihatással bíró huzamosabb ideig
fennálló okok változásának együttes, tényleges hatásainak vizsgálata és alapos elemzése alapján
dönt a finanszírozási szerződés kamat-, díj- vagy költségelemének egyoldalú a kiváltó okok hatásával
arányos mértékben történő módosításáról.Abban az esetben, ha valamely feltétel változása a kamat-,
díj- vagy költségelem csökkentését teszi indokolttá, a Lízingbeadó a Lízingbevevővel kötött
szerződésében az ilyen irányú módosítást is érvényesíti.

Jog;, szabályozó; környezet megváltozása
tt) a hitelező - hitel-, és pénzügyi lízingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül

érintő - tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó
jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a hitelezőre kötelező egyéb szabályozók
megváltozása;
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uu) a hitelező - hitel-, és pénzügyi lízingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan érintő -
tevékenységéhez kapcsolható közteher- (pl. adó-) változása, a kötelező tartalékolási szabályok
változása;

vv) kötelező betétbiztosításösszegének, vagy díjának változása.

A pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása
a hitelező forrásköltségeinek változása I pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, így
különösen, de nem kizárólagosan:

Magyarország hitelbesorolásánakváltozása
az országkockázati felár változása (credit default swap)
jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása
bankközi pénzpiaci kamatlábak Ihitelkamatok változása
a Magyar Állam vagy a hitelező által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék
egymáshoz képest történő elmozdulása,
refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve
kibocsátója elismert külső hitelminősítő szervezet általi kockázati besorolásának változása
vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása,
hitelező lekötött ügyfélbetéteinek kamatának változása

A Lízingbevevő kockázati megítélésének megváltozása
a) a Lízingbevevő, illetve a hitelügylet más kockázati kategóriába történő átsorolása a hitelező

vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminösítési szabályzata, vagy belső
adósminősítési szabályzata alapján - különös tekintettel a Lízingbevevő pénzügyi helyzetében
és fizetőképességi stabilitasában bekövetkezö változásokra -, ha azt az új kockázati
kategóriába történő átsorolás az értékvesztés ,és ezáltal az alkalmazott kockázati felár
mértékének változtatását teszi indokolttá.

b) A hitelező vonatkozó jogszabályi elöírásoknak megfelelő eszközminösítési szabályzata, vagy
hitelező adósminősítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek,
illetve ügyfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati
kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását
teszi indokolttá.

c) A nyújtott kölcsön vagy hitel fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében bekövetkező
legalább 10%-osváltozás.

A Lízingbeadó a kockázati megítélés megváltozása alapján nem érvényesít kamatemelést azon
ügyfeleknél, akik szerzödési kötelezettségeiket folyamatosan teljesítették, a hitel futamideje alatt nem
estek fizetési késedelembe.
5.2.) A Lízingbeadó a Lízingszerződéshez kapcsolódó egyéb költséget és díjat évente maximálisan
a Központi Statisztikai Hivatal által közzetett éves átlagos infláció mértékében emel.

5.3.) A Lízingbeadó a fentiekben felsorolt okokon túl vis maior események - hirtelen bekövetkező
nagyfokú pénz- és tőkepiaci zavarok - bekövetkezés esetén átmenetileg, kizárólag a zavar
elhárultáig, a PSZÁF egyidejű tájékoztatása mellett jogosult egyoldalúan kamatot, díjat vagy költséget
módosítani.
5.4.) A Lízingbeadó a lízingszerződésben a fentiekben szabályozottak szerinti egyoldalú kamat,
költség és díjmódosításon túl egyéb feltételt, ideértve az egyoldalú módosításra okot adó körülmények
felsorolását is, egyoldalúan nem módosítja a Lízingbevevő számára kedvezőtlenül. A Lízingbeadó
egyoldalúan új díjat vagy költséget nem vezet be, és nem változtatja meg a Lízingbevevőre
hátrányosan a kamat, díj vagy költségelemek számítási módját. A Lízingbeadó a Lízingbevevövel
kötött szerződésnek a Lízingbevevő számára nem kedvezőtlen egyoldalú módosításának jogát
fenntartja.
VI. Előtörlesztés
6.1.) Amennyiben a Lízingbeadó a törlesztési ütemtervben előírt havi esedékes lízingdíj összegénél
magasabb összegű fizetést teljesít, az esedékes fizetési kötelezettség teljesítését követően
fennmaradó összeggel a Lízingbeadó a még esedékessé nem vált töketartozást csökkenti oly módon,
hogya lízingdíjak száma és esedékességük idöpontja nem változik, a fizetendő lízingdíj összege és
annak tőke-kamat megbontás aránya ismételten megállapításra kerül. A Lízingbeadó a módosított
törlesztési ütemezést megküldi a Lízingbevevő részére. Előtörlesztés esetén a Lízingbevevő a
kondíciós lista szerinti Előtörlesztési díj megfizetéséreköteles.
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VII. A Gépjármű üzemeltetése
7.1.) A lízingjogviszony időtartama alatt a Lízingbevevő viseli a Gépjármű birtoklásával és
üzemeltetésével összefüggő valamennyi költséget és a kárveszélyt, ideértve azokat a károkat is,
amelyek megtérítésére senki sem kötelezhető. A költségek körében viselni köteles a szerződés
hatálya alatt esetlegesen kiszabásra kerülő szabálysértési és egyéb bírságot, és parkolási díjakat
valamint a kockázatot. A Lízingbevevő köteles a Gépjárművet az előírásoknak megfelelően
üzemeltetni, javíttatni, karbantartani, és elvárható gondossággal használni, birtokolni. A Lízingbevevő
köteles biztosítani az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, így kötelessége az
üzemeltetéshez előírt engedélyek beszerzése. A Lízingbevevő a Lízingbeadó felé kártérítési
felelősséggel tartozik a Gépjármű normál használatot meghaladó értékcsökkenésért, teljes vagy
részleges meghibásodásáért, megrongálódásáért, birtokán kívül kerüléséért.

7.2.) A Lízingbevevő a Gépjármű okmányaiban, hatósági jelzéseiben (forgalmi engedély,
érvényesítő címke, környezetvédelmi kártya, törzskönyv, rendszám) bekövetkezett bármilyen változást
vagy rongálódást köteles az illetékes hatóságnak és a Lízingbeadónak az arról való tudomásszerzést
követő 5 napon belül bejelenteni, illetőleg üzembentartói minőségénél fogva a szükséges
adatmódosítással kapcsolatban eljárni.

7.3.) A Lízingbeadó jelen szerződésben foglalt felhatalmazása alapján a Lízingbevevő jogosult és
egyben köteles a Gépjármű kezelési útmutatójában, szervizkönyvében vagy szervizfüzetében előírt
időpontokban a garanciális vizsgálatokat, műszaki állapot ellenőrzést és javításokat, illetve az
időszakos műszaki vizsgálatot elvégeztetni. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Gépjármű javítása
új gépjármű esetén kizárólag a Szállító hivatalos márkaszervizei, ennek hiányában a Lízingbeadó által
jóváhagyott szerviz által végeztethető el.

7.4.) A Lízingbevevő köteles a Gépjárművet rendeltetésszerűen használni. Kizárólag a Lízingbeadó
előzetes engedélyével lehet a Gépjárművet verseny, oktatás, taxi, illetőleg bármely más olyan célra
felhasználni, amely a normál használattal együtt járó kopást és elhasználódást meghaladó
elhasználódáshoz vezethet. A Lízingbevevő vétkességtől függetlenül köteles a Gépjármű
meghibásodását vagy rongálódását, saját költségén a károsodást megelőző állapot szerint
helyreállíttatni. A Lízingbevevő az ennek elmulasztásából eredő károkért a Lízingbeadónak kártérítési
felelősséggel tartozik. Ugyancsak kártérítési felelősséggel tartozik a Lízingbevevőazért a kárért, ami a
Lízingbeadót amiatt éri, hogya Gépjármű piaci értéke elmarad a Gépjárművel azonos tfpusú (típus és
modell azonosítójú) és életkorú gépjárművek átlagos piaci értékétől, függetlenül attól, hogy a
Gépjármű megfelel-e a forgalmi- és üzembiztonsági előírásoknak, üzemkész és hibamentes
állapotban van-e. Vitás esetben a Lízingbevevő független minőségvizsgáló szerv (a Lízingbeadó által
elfogadott igazságügyi Gépjárműszakértő) szakértői véleményét kérheti. A szakértői véleményezés
költségeit a Lízingbevevő köteles viselni.

7.5.) A Lízingbevevő a Gépjárművön az átadás-átvételkori állapothoz képest utólagos beépítést,
változtatást, átalakítást, feliratok elhelyezését csak a Lízingbeadó előzetes írásos engedélye alapján,
kizárólagosan saját költségére végez(tet)het. A Lízingbeadó írásos felhatalmazása nélkül a "hatósági
átalakítási engedély" nem jogosítja fel Lízingbevevőt az átalakítás elvégzésére vagy elvégeztetésére.
A Gépjármű bármely átalakítása, megváltoztatása, csak a Gépjármű generálimportőrének hivatalos
márkaszervizei,ennek hiányában a Lízingbeadó által jóváhagyott szerviz által végeztethető.

7.6.) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogyaLízingbeadó a beépítéseken és átalakításokon írásos
beleegyezése hiányában is tulajdont szerez. Engedély nélküli beépítés, átalakítás esetében és
különösen a Lízingszerződés megszűnésekor a Lízingbeadó jogosult a Gépjármű átalakítás előtti
állapotának visszaállítását megkövetelni,vagy a Lízingbevevő költségére a visszaállítást elvégeztetni.

7.7.) A Gépjármű használatának vagy birtoklásának szüneteltetésével, illetőleg a Gépjármű
megsemmisülésével összefüggésben keletkezett bármely kár a Lízingbevevőt terheli, és nem érinti a
Lízingbevevő lízingdíj fizetési kötelezettségét. A Gépjármű meghibásodása vagy megsemmisülése
esetén a Lízingbeadó nem köteles cseregépjárművet biztosítani, illetőleg a Gépjármü helyébe lépő
értéket annak helyreállításáravagy pótlására fordítani.

7.8.) A Lízingbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a Gépjármű kizárólag a CASCO
biztosításban megjelölt országokba vihető ki.

VIII. Biztosítás és biztosítási események

8.1.) A Lízingbevevő köteles a birtokbaadással egyidejűleg a Gépjárműre qépjármü
felelősségbiztosítást kötni és a Lízingszerződés megszünéséig gondoskodni annak fenntartásáról.
Lízingbevevő köteles meggyőződni arról, hogyabirtokbaadás időpontjában aláírt biztosítási ajánlat
alapján a biztosítás létrejött-e. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogya biztosítási szerzödés
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hiányából eredő károkat - ideértve a Uzingbeadónál ezzel kapcsolatosan felmerülő károkat is -
viselni köteles, függetlenül attól, hogya biztosítási szerződés létrejöttének elmaradása kinek róható
fel.
8.2.) Káresemény bekövetkezését a Uzingbevevő köteles a Uzingbeadónak - lopáskár esetén
egyidejűleg a területileg illetékes rendőrkapitányságnak - 2 munkanapon belül bejelenteni és a
Biztosítónál a kárrendezés érdekében jelen szerzödésben, valamint a Biztosítótársaság ügyfél és
termék tájékoztatójában foglaltak szerint eljárni. Totálkár és lopáskár káresemény bekövetkezése
esetén a Uzingszerződés megszűnik, és a felek a káresemény bekövetkezése napjára egymással
elszámolnak. A Uzingbeadó a casco biztosítás alapján a Biztosító által részére fizetett összeggel a
Uzingbevevővel szemben fennálló követelését csökkenti, annak a követelés megszűnését követően
fennmaradó részét a Uzingbevevö részére kifizeti. Abban az esetben, ha a Biztosító által fizetett
összeg nem éri el a Uzingbevevő Uzingbeadóval szemben fennálló teljes tartozását, úgy a
különbözetet a Uzingbevevő köteles a Uzingbeadó részére a Uzingszerződés rendelkezései szerint
megfizetni.
8.3.) A Uzingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogy a Uzingszerződés hatálya alatt a
Gépjárművet kizárólag a Szállító hivatalos márkaszervizeiben javíttatja. A Uzingbevevő tudomásul
veszi, hogy jelen kötelezettsége teljesítésének elmulasztása esetén a Uzingbeadó jogosult a
Uzingszerződést azonnali hatállyal felmondani.
8.4.) A Uzingbevevő köteles a sérült Gépjárművet a káresemény bekövetkezésekor a Uzingbeadó
által elfogadott vagy kijelölt márkaszervizbe szállíttatni, vagy helyszíni felmérést kérni és a
Lízingbeadó utasításai szerint eljárni, tudomásul veszi azonban, hogyakáreseményt szenvedett
Gépjármű helyreállítása a kárszemle jegyzőkönyv alapján a biztosító által fizetendö összeg
ismeretében rendelhető meg.
8.5.) A Uzingbeadó a Uzingszerződés megszűnését nem eredményező biztosítási esemény
kapcsán a biztosító által fizetendő összeg felvételére egyedi engedélyével felhatalmazhatja a
helyreállítást végző szervizt. A Lízingbevevő erre irányuló kérelmet a kárfelvételi jegyzőkönyv,
valamint a javítási számla (helyreállítása előtti időpontban javítási elökalkuláció) másolatának
csatolásával nyújthat be a Lízingbeadóhoz.
8.6.) Amennyiben a biztosítótársaság a Lízingbeadónak teljesíti a kifizetést, azt a Lízingbeadó a
Gépjármű helyreállításának igazolását követő 5 munkanapon belül a helyreállítást végző szerviznek,
amennyiben a helyreállítást a Lízingbevevö a szerviznek megelőlegezte és ezt a Uzingbeadó felé
hitelt érdemlően igazolja, a Lízingbevevőnek kifizeti. A Gépjármű megsemmisülése esetén a
Lízingbeadó nem köteles a biztosítási összeget a Gépjármű helyreállításáravagy pótlására fordítani.

8.7.) Biztosítási eseményesetén az önrészt a Lízingbevevő köteles megfizetni, illetve a
Lízingszerződés megszűnéséhez vezető biztosítási esemény kapcsán a Lízingbevevő köteles az
avultatás összegének megfizetésére is. A Lízingszerződés megszűnéséhez vezető biztosítási
esemény bekövetkezésekor a biztosító által fizetett összegek, valamint gazdasági totálkár esetében a
Gépjármű értékesítéséböl befolyó összeg (roncsérték) minden esetben a Lízingbeadót illetik meg,
mely összegek a Lízingbevevö tartozásait csökkentik.
8.8.) Abban az esetben, ha a káresemény során bekövetkezett kár összege a Gépjármű értékéhez
viszonyítva különösen magas, akkor a Lízingbeadó a saját megítélése alapján, kockázatai
csökkentése érdekében jogosult a biztosító által kifizetett összeget a Lízingbevevő tőketartozásainak
arányos - esetlegesen a Lízingszerződésmegszűnését is eredményező - csökkentésére fordítani.

IX. Biztosítékok
9.1.) A Uzingbeadó az üzleti kapcsolat fennállása alatt bármikor jogosult a Lízingbevevőtől
megfelelő biztosítékot, vagy a korábban már nyújtott biztosíték kiegészítését kérni annak érdekében,
hogya biztosíték mértéke minden esetben biztosítsa a Lízingbeadó Uzingbevevővel szemben
fennálló követelésének megtérülését. Az alkalmazandó biztosítékot a Lízingbeadó az ügyfélminösítés
során tett megállapítások alapján határozza meg. A Lízingbevevővel kötött egyedi szerződés
biztosítékaként a Lízingbeadó a Polgári törvénykönyvben felsorolt szerződést biztosító
mellékkötelezettségek bármelyikét, továbbá azonnali beszedési jogot, valamint a nem magánszemély
Lízingbevevő tulajdonosának kötelezettségvállalását is előírhatja a jogviszony fenntartásának
feltételeként. Amennyiben a Lízingbevevő a szerződés hatálya alatt a Lízingbeadó által kért biztosíték
nyújtásától elzárkózik, úgy a Lízingbeadó jogosult a további szolgáltatások felfüggesztésére, továbbá
megnövekedett kockázatai csökkentése érdekében a szerződés felmondására. A biztosítékok
nyújtásával - ideértve a szerződés megkötését is - fenntartásával és megszűnésével kapcsolatos
valamennyi költség a Lízingbevevőtterheli.
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9.2.) ALizingbevevő köteles gondoskodni a Lízingbeadó javára alapított biztosíték fedezeti
értékének megőrzéséről. A Lízingbeadó jogosult ellenőrizni a biztosítékok meglétét, illetve azok
megfelelő kezelését. Ha a Lízingbevevő által biztosítékul lekötött vagyontárgy értéke a
szerződéskötéskori állapothoz képest csökken, így már nem nyújt kellő fedezetet, abban az esetben a
Lízingbevevő köteles a biztosítékot megfelelő módon kiegészíteni. A biztosíték értékében,
értékesíthetőségében vagy más lényeges körülményében bekövetkezett változásokról a Lízingbevevő
köteles haladéktalanul tájékoztatni a Lízingbeadót.
9.3.) A Uzingbeadó kővetelése érvényesítése során jogait oly módon gyakorolja, hogy az a
követeléseinek kielégítését a legeredményesebben szolgálja. A Lízingbeadó követelésének
rendezése során a Lízingbevevő bármely biztosítékul szolgáló vagyontárgyából sortartási kifogás
figyelembe vétele nélkül kereshet kielégítést. A biztosítékok érvényesítése eredményeképpen befolyt
összegeket a Lízingbeadó elsősorban követelése kielégítésére használja fel, az azt meghaladó
mértékben pedig átutalja a Lízingbevevő által megjelölt bankszámlára. A Lízingbeadó követelései
teljes megtérülését követően a Lízingbevevő kérésére és költségére gondoskodik a biztosítékok
felszabadításáról.
9.4.) A Lízingbeadóval fennálló üzleti kapcsolat során a Lízingbevevő köteles biztosítani, hogya
Lízingbeadónak a Lízingbevevővel kötött szerződésből eredő jogai és követelései legalább azonosan
(pari passu) rangsorolódjanak a Lízingbevevővel szemben a szerződéskötés időpontjában fennálló és
az azt követően keletkező összes egyéb hitelezői igénnyel. A Lízingbevevő kötelezi magát továbbá
arra, hogy nem hoz olyan döntést és nem vállal olyan kötelezettséget, mellyel a Lízingbeadót más
hitelezőjével szemben kedvezőtlenebb helyzetbe hozná.
X. A Lízingbevevő Gépjárművel kapcsolatos egyéb kötelezettségei
10.1.) A Lízingbevevő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogya
Lízingbeadó tulajdonát sérelem ne érje. A Lízingbevevő a Gépjárművet meg nem terhelheti, el nem
zálogosíthatja, a Lízingbeadó kifejezett erre irányuló írásbeli hozzájárulása nélkül tovább bérbe nem
adhatja, a Gépjármű birtoklását vagy használatát harmadik személynek (magánszemély Lízingbevevő
esetén kivételt képez ez alól a vele közös háztartásban élő vezetői engedéllyel rendelkező nagykorú
közeli hozzátartozó) át nem engedheti. Amennyiben a Lízingbeadó erre engedélyt ad, a Lízingbevevő
a harmadik személy magatartásáért sajátjaként felelős.
10.2.) A Lízingbevevö a Gépjármű eltűnése (ideértve a lopás esetét is), zár alá vétele, lefoglalása,
végrehajtási eljárásba vonása, valamint a nem magánszemély Uzingbevevő ellen induló
végelszámolási, felszámolási, csődeljárás veszélye esetén vagy bekövetkeztekor köteles a
Lízingbeadót haladéktalanul írásban értesíteni. Ugyancsak köteles a Uzingbevevő a Uzingbeadót
értesíteni, amennyiben a Gépjárművel kapcsolatosan a szállítóval szemben a 3.2 pontban foglaltak
alapján szavatossági igényt kíván érvényesíteni. A jelen pontban foglalt értesítések elmulasztása
súlyos szerződésszegésnek minösül.
10.3.) A Uzingbeadó jogosult a szerződés rendelkezéseinek - kulönösen azon kötelezettségeknek,
amelyek elmulasztása azonnali hatályú felmondáshoz vezethet - betartását ellenőrizni, amely jog
gyakorlását a Uzingbevevő biztosítani köteles. Ugyancsak köteles a Uzingbevevő a Uzingbeadó
felhívására bármely, a szerződésben foglalt jogok gyakorlásához, illetőleg kötelezettségek
végrehajtásához szükséges nyilatkozatot haladéktalanul megtenni és a vonatkozó okiratot a
Lízingbeadó rendelkezésére bocsátani.
10.4.) Amennyiben valamely felügyeleti szerv, illetve hatóság ellenőrzést gyakorol, vagy más olyan
hatósági eljárást végez a Uzingbevevővel szemben, amely a Gépjárműre hatással lehet, a
Lízingbevevő köteles az eljárás megindításáról, megszűnéséről, valamint annak végeredményéről,
illetve a Lízingbeadó erre vonatkozó igénye esetén a Lízingbeadó által az üggyel kapcsolatban feltett,
a szerzödés teljesítésével összefüggö kérdésekről a Uzingbeadót haladéktalanul tájékoztatni.

XI. A szerződés megszűnése
11.1.) A jelen szerzödés (i) a Lízingbevevö fizetési kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésével,
(ii) a Lízingbeadó azonnali hatályú felmondásával vagy (iii) a Lízingbevevő jogutód nélküli
megszűnésével szűnik meg. A Gépjármű megsemmisülésével csak a jelen szerződésben
szabályozottak szerinti lízingjogviszony szűnik meg, az abból eredően fennmaradó, a Uzingbevevő
által a 11.4.) pontban foglaltak szerint fizetendő összeg a jelen szerződés szerint fizetendö lízingdíjak
módosításával,a törlesztésre irányadó szabályok szerint kerül megfizetésre.

11.2.) A jelen szerződés a Uzingbevevő részéről egyoldalúan nem mondható fel, a szerződésnek a
Uzingbevevő által kezdeményezett megszüntetésére kizárólag a VI. fejezetben szabályozott
előtörlesztés esetén kerülhet sor.
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11.3.) A Lízingbevevő lízingdíj fizetési kötelezettségei maradéktalan teljesítése esetén a Lízingbeadó
írásbeli nyilatkozatot állít ki arról, hogy a Lízingbevevő megszerezte a Gépjármű korlátozásmentes
tulajdonjogát.
11.4.) A Gépjármű megsemmisülésének minősül annak eltulajdonítása, illetőleg az akáresemény,
amelynek következtében a biztosítótársaság megállapítása szerint helyrehozhatatlan műszaki vagy
gazdasági totálkárt szenved. Ha a Gépjárművet eltulajdonítják, abban az esetben a rendőrségi
nyomozást felfüggesztő határozatának, ha a Gépjármű totálkárt szenved, akkor a biztosító totálkárra
vonatkozó nyilatkozatának Lízingbeadó általi kézhezvételekor állapítható meg a Gépjármű
megsemmisülésének, és egyben a Lízingjogviszony megszűnésének időpontja. Ennek megfelelően a
Lízingbevevő akáresemény bekövetkeztétől függetlenül továbbra is változatlan tartalommal köteles
teljesíteni a szerződésből eredő fizetési kötelezettségét az alábbi bekezdésben szabályozottak
figyelembevételével. A Gépjármű megsemmisülése esetén a lízing jogviszonyakáresemény
bekövetkezésének időpontjában, azaz visszamenőleges hatállyal szűnik meg.
Jelen szerződés aláírásával a felek megállapodnak abban, hogya lízingjogviszonynak a Gépjármű
megsemmisülése következtében történő megszűnésével egyidejűleg minden kifejezetten erre irányuló
külön jognyilatkozatuk nélkül a megszűnt lízingjogviszonyból eredő tartozások megfizetésére
részletfizetési megállapodást kötnek, amelyet az elszámolás megküldését követően foglalnak írásba.
A részletfizetési megállapodás alapján fizetendő havi részletek összege megegyezik a megszűnt
lízingjogviszony fizetési ütemtervében rögzített összegekkel. A Lízingbevevőnek a lízingjogviszony
futamidő lejárta előtti megszűnéséből eredően keletkezett egy összegű fizetési kötelezettségét a
Lízingbeadó a részletfizetési megállapodás létrejöttét követően, utólag, a rendőrségi nyomozást
felfüggesztő határozatának, illetőleg a biztosító totálkárra vonatkozó nyilatkozatának kézhezvételétől
számított 15 napon belül a 12. pont szerinti elszámolás megküldésével közli. Az elszámolás
ismeretében bármelyik fél igényelheti a jelen pont szerinti részletfizetési megállapodás közös
megegyezéssel történő módosítását. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha nem
teljesíti a jelen pont szerint létrejött részletfizetési megállapodás szerinti fizetési kötelezettségét, a
Lízingbeadó jogosult a részletfizetési megállapodást azonnali hatállyal felmondani. Az azonnali
hatályú felmondással a Lízingbevevőnek a megszűnt lízingjogviszonyból eredő, 11.7.) pontban
foglaltak szerint megállapított fizetési kötelezettsége egy összegben, azonnali hatállyal esedékessé
válik.
11.5.) A lízingjogviszony 11.1.) pontban foglaltak szerinti megszűnése estén a Lízingbevevő a
Gépjármű birtokában lévő okmányait és tartozékait az elszámolás kézhezvételét követő 2
munkanapon belül köteles átadni a Lízingbeadó képviselője részére. Amennyiben a Lízingbevevő
nem gondoskodott a gazdaságosan nem helyreállítható Gépjárműnek a Lízingbeadó által megjelölt
telephelyre történő elszállíttatásáról, azt a Lízingbeadó a Lízingbevevő költségére elvégezteti.

11.6.) A Lízingbeadó a jelen szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani, ha:
ffffff) a Lízingbevevő jelen szerződés 2.8.),4.1.),4.5.),4.6.),7.1.)-7.4.),7.8.), 8.1.)-8.4.), 8.7.),

9.1.)-9.2), 10.2), 10.3.) és 10.4.) pontjaiban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget,
mely súlyos szerződésszegésnekminősül,

gggggg) a Lízingbevevő jelen szerzödés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettsége
teljesítésének késedelme a 15 napot meghaladja,

hhhhhh) a Lízingbevevő vagy a dologi adós megszegi a jelen szerződésből eredő fizetési
kötelezettségekteljesítésének biztosítására szolgáló biztosítéki szerződést,

iiiiii) A Lízingbevevő a Lízingbeadó által előírt adatszolgáltatási, tájékoztatási
kötelezettségének a Lízingbeadó erre irányuló felhívásában foglaltak ellenére sem tesz
eleget,

jjjjjj) a Gépjármű káresemény folytán jelentős értékvesztést szenved, vagy az időközben
bekövetkező árfolyamváltozások hatására a Gépjármű fedezeti értéke jelentős mértékben
lecsökken és a Lízingbevevő nem gondoskodik a Lízingbeadó részéről elfogadható
mértékű biztosíték nyújtásáról

kkkkkk) a nem magánszemély Lízingbevevő ellen felszámolási eljárást kezdeményezett
harmadik személy, illetve ha az ilyen Lízingbevevő csöd-, felszámolási vagy
végelszámolási eljárást kezdeményezettönmaga ellen,

111111) a Lízingbevevőellen végrehajtási eljárás indult
mmmmmm) a Lízingbevevőnek Lízingbeadóval szemben fennálló bármely egyéb

jogviszonyát szerződésszegés miatt a Lízingbeadójogosult felmondani,
nnnnnn) az Üzletszabályzat általános részében meghatározott egyéb esetekben.

11.7.) A szerződés azonnali hatállyal történő felmondása esetén a Lízingbevevő köteles a
Lízingbeadó felhívására a Lízingbeadó jelen szerződésre tekintettel felmerült valamennyi követelését
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(ideértve az elmaradt lízingdíjak, továbbá a késedelmi kamat összegét, a szerződésre tekintettel
fizetendő díjakat, valamint a Uzingbeadó érdekkörében a szerződés idő előtti felmondására tekintettel
felmerült költségeket) a felhívásban megjelölt határidőre megfizetni.
11.8.) A lízing szerződés azonnali hatállyal történő felmondás miatt történő megszűnése esetén a
Lízingbevevő Gépjárműre vonatkozó használati és birtoklási joga is megszűnik, és köteles azt
tartozékaival és okmányaival együtt a felmondás kézhezvételét követő 2 munkanapon belül a
Lízingbeadó részére átadni. Amennyiben Lízingbevevő birtokba adási kötelezettségének nem tesz
eleget, a Lízingbeadójogosult a Gépjárművet a Lízingbevevő költségére

tt) birtokba venni és elszállíttatni,
uu) jogosulatlan használatát megakadályozni,
vv) hatósági engedélyeinek visszavonásáról intézkedni.

11.9.) A Gépjárművet a Lízingbevevő a jelen szerződés 7.4.) pontjában rögzítettek szerinti normál
elhasználódásnak megfelelő állapotban köteles átadni a Uzingbeadó részére. Amennyiben a normál
állapot nem biztosított, a Lízingbeadó ebből származó kárát jogosult Lízingbevevővel szemben
érvényesíteni.
11.10.) Abban az esetben, ha jelen szerződés a Lízingbevevő halála miatt szűnik meg, a Lízingbeadó
a jogerős hagyatéki végzésben megjelölt örökösökkel számol el.

XII. Elszámolás
12.1.) A Lízingbeadó a Lízingbevevő számára minden naptári évről a tárgyévet követő január 31-ig
tételes elszámolást küld.
12.2.) A jelen szerződés azonnali hatályú felmondása vagy futamidő lejárata előtti megszüntetése
esetén a Lízingbeadó a szerződés megszűnésének időpontjára tételes elszámolást készít. Az
elszámolás tartalmazza a Lízingbeadónak a Lízingbevevővel szemben jelen megállapodás alapján
ezen időpontban fennálló követeléseit jogcím szerint, illetőleg a teljes követelés összegét csökkentő
tényezőket.
A Lízingbeadó a Lízingbevevővel szemben fennálló követeléseivel szembe állítja a
visszaszármaztatott Gépjármű értékesítéséből ténylegesen befolyt, illetőleg a biztosító által a
Lízingbeadó részére a Gépjárműre tekintettel folyósított összeget. A Lízingbevevő tudomásul veszi,
hogy az elszámolásban közölt követelésösszeget a Lízingbeadó a Gépjármű értékesítését követően,
az abból befolyó, a számláján jóváírt vételár összegének ismeretében azonban a birtokbavétel
időpontjára visszamenőleges hatállyal csökkenti. A Lízingbeadó a Gépjármű értékesítésére határidőt
nem vállal, az elszámolás kézhezvétele és a vételárösszegnek a Lízingbeadó számláján történő
jóváírásáig eltelt időszakban a Lízingbevevő viseli a finanszírozási és egyéb kockázatokat, azaz a
jelen szerződés szerinti kamatfizetési kötelezettsége a részéről meg nem fizetett összeg után
folyamatosan fennáll. Abban az esetben, ha a Lízingszerződés a lízingdíjakat devizában állapítja
meg, a Gépjármű forintban megállapított áron történő értékesítése esetén a Lízingbeadó a
Lízingbevevővel szemben devizában megállapított követelését a Gépjármű értékesítési árának az
MNB által az adott devizára az elszámolás napjára jegyzett közép árfolyamon számított ellenértékével
csökkenti.
12.3.) Az elszámolás alapján fennálló követelést a fizetési kötelezettséggel érintett fél az elszámolás
kézhezvételét követő 5 munkanapon belül köteles a jogosult felé kiegyenlíteni.

XIII. Vegyes rendelkezések
13.1.) A Lízingbevevőjelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Lízingbeadót, hogyaLízingbeadó
által rendelkezésére bocsátott azonosító kód alkalmazásávala Lízingbeadó rendelkezésére álló bank
, biztosítási vagy üzleti titoknak minösülö bármely tényt, adatot vagy információt telefonos
ügyfélszolgálatán keresztül a kód birtokában lévő személynek kiadhassa. A Lízingbevevő tudomásul
veszi, hogy az azonosító kód a Lízingbevevő személyes azonosítását szolgálja, alkalmazása esetén a
Lízingbeadó a Lízingbevevőtől további azonosítást nem kér. Az azonosító kód alkalmazásával a
Lízingbeadó a Lízingbevevő telefonon adott utasításainak erre vonatkozó külön írásbeli megállapodás
hiányában is eleget tesz.
A Lízingbevevő jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogya rendelkezésére
bocsátott/bocsátandó "azonosító kódot" csak személyesen használja, valamint hogy az .azonosító
kódot" megőrzi, és azt mások rendelkezésére nem bocsátja. A Lízingbevevő jelen szerződés
aláírásával tudomásul veszi, hogy az "azonosító kód" elvesztéséből, mások részére történt átadásából
származó felelősség kizárólag őt terheli és a Lízingbeadó az ebből eredő bárminemű felelősségét
kizárja. A Lízingbevevő jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy az "azonosító kód" elvesztését,
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megsemmisülését, mások számára való hozzáférését haladéktalanul írásban bejelenti a Lízingbeadó
részére. Ezen írásbeli bejelentés kézhezvételét követöen a Lízingbeadó az "azonosító kód"
alkalmazásával további adatot nem szolgáltat ki.
13.2.) A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerzödésből eredő jogaik
gyakorlása, illetve kötelezettségeik teljesítése során egymás kölcsönős érdekeire tekintettel járnak el,
a köztük. jelen szerződés teljesítése során felmerült jogvitákat elsősorban békés úton, egyeztető
tárgyalások útján rendezik.
A Felek, a jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitáik esetére, a hatásköri szabályokra és a
pertárgy értékére való tekintettel, kikötik a Lízingbeadó székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező
bíróság kizárólagos illetékességét.
13.3.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok -
különös tekintettel a Polgári törvénykönyv, továbbá a Lízingbeadó Üzletszabályzatának rendelkezései
irányadóak. A Lízingbeadó a fogyasztó hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 16. § (1) bek 24.
pontjában foglaltak alapján tájékoztatja az Lízingbevevőt, hogy felügyeleti hatósága a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete, amelynek címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

13.4.) Jelen szerződés kizárólag az itt felsorolt mellékletekkel együttesen érvényes. Jelen szerződés
aláírásával a Lízingbevevő kifejezetten elismeri, hogy a fenti okiratokat a számára hiánytalanul
átadták. Jelen szerződés hatálybalépésének feltétele a Gépjárműre vonatkozó adásvételi szerződés
hatálybalépése és Lízingbeadó által a Lízingbevevő fizetési kötelezettségei teljesítésének
biztosítékaként esetlegesen előírt egyéb biztosítéki szerződés(ek) hatályba lépése.

13.5) Jelen szerződés aláírásával a Lízingbevevő kijelenti, hogyaszerződéskötést megelőzően a
hatályos magyar jogszabályok, valamint az Etikai kódex által előírt valamennyi tájékoztatást megkapta
a Lízingbeadótól, és a szerződés megkötésére vonatkozó döntését saját, illetőleg háztartása
teherviselési képességének ismeretében, kellő mérlegelés után hozta.
13.6.) Jelen szerződés aláírásával a Lízingbevevő a pénzmosás megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 8..§-ában foglaltaknak megfelelően kijelenti, hogya
szerződésben részletezett szolgáltatást a saját nevében és javára veszi igénybe.

13.7.) A felek egyéb megállapodásai:

Felek jelen szerződést átolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag aláírják.

Kelt: Budapest, 2014. 04 hónap 30 nap

teMi

e ,............................................ :... . .
K&H Bank Zrt.
Lízingbeadó l' ....-<.:::S:.:._ j,.... ~ ~ .

ALFÖLDVíz Zrt.
Lízingbevevő

Mellékletek:
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet

Üzletszabályzat
Lízingdíj fizetési ütemezés
Adásvételi jegyzőkönyv, Átadás-átvételi jegyzőkönyv
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2. számú melléklet

FIZETÉSI ÜTEMTERV

29. Vételár:
30. Lízing időtartama:
31. 1 havi BUBORszerződés kötéskori értéke:
32. Lízingdíj fizetési ütemezés:

3511 752 HUF
60 hónap

2,6%

Sorszám Esedékesség Tőke Kamat Lízingdíj
1. átadás-átvételt megelőzően 1299625 HUF 1299625 HUF-
2. 2014.06.02 31848 HUF 10521 HUF 42369 HUF
3. 2014.07.02 32334 HUF 10035 HUF 42369 HUF
4. 2014.08.04 31494 HUF 10875 HUF 42369 HUF
5. 2014.09.02 32952 HUF 9417HUF 42369 HUF
6. 2014.10.02 32779 HUF 9590 HUF 42369 HUF
7. 2014.11.03 32301 HUF 10068 HUF 42369 HUF
8. 2014.12.02 33388 HUF 8981 HUF 42369 HUF
9. 2015.01.02 32928 HUF 9441 HUF 42369 HUF
10. 2015.02.02 33084 HUF 9285 HUF 42369 HUF
11. 2015.03.02 34125 HUF 8244 HUF 42369 HUF
12. 2015.04.02 33404 HUF 8965 HUF 42369 HUF
13. 2015.05.04 33279 HUF 9090 HUF 42369 HUF
14. 2015.06.02 34279 HUF 8090 HUF 42369 HUF
15. 2015.07.02 34158 HUF 8211 HUF 42369 HUF
16. 2015.08.03 33778 HUF 8591 HUF 42369 HUF
17. 2015.09.02 34471 HUF 7898 HUF 42369 HUF
18. 2015.10.02 34629 HUF 7740 HUF 42369 HUF
19. 2015.11.02 34536 HUF 7833 HUF 42369 HUF
20. 2015.12.02 34948 HUF 7421 HUF 42369 HUF
21. 2016.01.04 34383 HUF 7986 HUF 42369 HUF
22. 2016.02.02 35504 HUF 6865 HUF 42369 HUF
23. 2016.03.02 35662 HUF 6707 HUF 42369 HUF
24. 2016.04.04 34917HUF 7452 HUF 42369 HUF
25. 2016.05.02 36196 HUF 6173 HUF 42369 HUF
26. 2016.06.02 35707 HUF 6662 HUF 42369 HUF
27. 2016.07.04 35667 HUF 6702 HUF 42369 HUF
28. 2016.08.02 36454 HUF 5915 HUF 42369 HUF
29. 2016.09.02 36220 HUF 6149 HUF 42369 HUF
30. 2016.10.03 36392 HUF 5977 HUF 42369 HUF
31. 2016.11.02 36752 HUF 5617HUF 42369 HUF
32. 2016.12.02 36921 HUF 5448 HUF 42369 HUF
33. 2017.01.02 36915 HUF 5454 HUF 42369 HUF
34. 2017.02.02 37091 HUF 5278 HUF 42369 HUF
35. 2017.03.02 37761 HUF 4608 HUF 42369 HUF
36. 2017.04.03 37288 HUF 5081 HUF 42369 HUF
37. 2017.05.02 37930 HUF 4439 HUF 42369 HUF
38. 2017.06.02 37805 HUF 4564 HUF 42369 HUF
39. 2017.07.03 37985 HUF 4384 HUF 42369 HUF
40. 2017.08.02 38301 HUF 4068 HUF 42369 HUF
41. 2017.09.04 38088 HUF 4281 HUF 42369 HUF
42. 2017.10.02 38900 HUF 3469 HUF 42369 HUF
43. 2017.11.02 38714 HUF 3655 HUF 42369 HUF
44. 2017.12.04 38786 HUF 3583 HUF 42369 HUF
45. 2018.01.02 39294 HUF 3075 HUF 42369 HUF
46. 2018.02.02 39269 HUF 3100 HUF 42369 HUF
47. 2018.03.02 39738 HUF 2631 HUF 42369 HUF
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48. 2018.04.02 39645 HUF 2724 HUF 42369 HUF49. 2018.05.02 39915 HUF 2454 HUF 42369 HUF
50. 2018.06.04 39872 HUF 2497 HUF 42369 HUF
51. 2018.07.02 40421 HUF 1948 HUF 42369 HUF
52. 2018.08.02 40405 HUF 1964 HUF 42369 HUF
53. 2018.09.03 40540 HUF 1829 HUF 42369 HUF54. 2018.10.02 40892 HUF 1477 HUF 42369 HUF55. 2018.11.02 40985 HUF 1 384 HUF 42369 HUF
56. 2018.12.03 41 179 HUF 1 190 HUF 42369 HUF57. 2019.01.02 41407 HUF 962 HUF 42369 HUF58. 2019.02.04 41521 HUF 848 HUF 42369 HUF59. 2019.03.04 41 828 HUF 541 HUF 42369 HUF60. 2019.04.02 41 995 HUF 374 HUF 42369 HUF61. 2019.05.02 42175 HUF 194 HUF 42369 HUF

Kelt: Budapest, 2014.04.30.

~' t,J~\
Gs.[i;r:ldr.e..........•.........................

K&H Bank Zrt.
Lízingbeadó
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GÉPJÁRMŰ TÁRGYÁBAN KÖTÖTT

ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LíZINGSZERZŐDÉS
o 6 -05- 2014

Amely létrejött

Név: K&H Bank Zrt.
Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Cégjegyzékszám: 01 10041043 ÉS
Csoportadó-azonosító szám: 17780120-5-43

mint Lízingbeadó
között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

Név: ALFÖLDVíz Zrt.
Székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Cégjegyzékszám: 04 10 001580
Adószám: 13100887-2-04

mint Lízingbevevő

I. A lízingszerződés tárgya és pénzügyi feltételei
1.1. Jelen szerződés alapján a Lízingbeadó vállalja, hogy a jelen szerződésben meghatározott
Gépjárművet megvásárolja, annak érdekében, hogy azt a Lízingbevevő részére zárt végű pénzügyi
lízingbe adja. A szerzödés aláírásával a Lízingbevevő a Gépjárművet lízingbe veszi és vállalja, hogya
szerződésben megállapított díjakat határidőre megfizeti a Lízingbeadó részére. A Gépjármű a
futamidő letelte, a lízingdíjak és a maradványérték megfizetése után Lízingbeadó erre vonatkozó
külön nyilatkozatával a Lízingbevevő tulajdonába kerül (zárt végű pénzügyi lízing). A lízingjogviszony
megfelel a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII törvényben foglalt
rendelkezéseknek.

1.2 A Gépjármű azonosítói
Gyártmány, Dacia Dokker Van Atadás várható Atadás-átvételi jegyzőkönyv
típus: Ambiance 1.5 DCi időpont ja: szerint
Eurotax kód: - Szállító: "Meszlényi-Autó" Kft.
Alvázszám: Atadás-átvételi Szállító székhelye: 5600 Békéscsaba,Almáskerti

jegyzőkönyv szerint !2_ariPark 2.
Motorszám: Atadás-átvételi Szállító

0409004726jegyzőkönyv szerint cégjegyzékszám:
Gyártási év: 2014 Gyári extrák: -
Forgalmi Atadás-átvételi

Kiegészítő extrák: -rendszám: jegyzőkönyv szerint

1.3 A pénzügyi lízingszerződés pénzügyi feltételei

A lízingdíjak megállapításánál alapul
2 765 159,- Ftvett, áfa nélküli piaci ár:

Első lízingdíj összege és devizaneme: 1 299625,- Ft
Első lízingdíj esedékesség_e: átadás-átvételt megelőzően
A havi lízingdíj összege és devizaneme: 42369,- Ft

a díjfizetések esedékessége a
A pénzügyi lízingszerződés futamideje: 60 hónap mellékelt fizetési ütemezés

szerint
Deviza szerződés kötéskori árfolyama: -
Referencia kamatláb I mértéke az

1 havi BUBOR 2,60%eIfo_g_adás időpontj_ában:
Alkalmazott kamatfelár: 3,0% p. a.
THM mértéke -
A lízingdíjak tőke-kamat megbontása: a törlesztési ütemezésben foglaltak szerint
Maradványérték összege és - -devizaneme

Egyéb díjak költségek Jelen szerződés 4.3 pontja, valamint a Lízingbeadó
kondíciós listája szerint
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1.4 Biztosítékok

Szerződés me nevezése Kelte KötelezettFelhatalmazó levél ALFOLDVIZ Zrt.

1.5 Biztosítás

CASCO Kötelező felelősség-
Biztosító neve biztosító neve
CASCO Kötelező felelősség-
Biztosítás biztosítás típusa
típusa
Biztosítási 10%, de minimum 50.000,- Ft
önrész

A Lízingbevevö a jelen szerződés tárgyát képező Gépjárműre köteles teljes körű casco biztosítást
kötni, amelyet a Lízingszerződés hatálya alatt a Lízingbeadó hozzájárulása nélkül nem jogosult
megszüntetni vagy módosítani. A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogya Gépjárműre
vonatkozó átadás átvételi jegyzőkönyvet kizárólag abban az esetben írja alá, ha a gépjármű
rendelkezik Biztosító által előírt minimális védelmi követelményekkel.

II. A pénzügyi lízingszerződés létrejötte és a gépjármű átvétele

2.1.) A szerzödö felek megállapodnak abban, hogyaLízingbeadó a Lízingbevevő által megfelelő
gondossággal kiválasztott gépjárművet a jelen szerzödés 1.2. pontjában megjelölt Szállítótól, mint
eladótól megvásárolja, annak érdekében, hogya Lízingbevevő részére lízingbe adja. A megrendelés
és/vagy az adásvételi szerződés aláírásával a Lízingbevevő azt is elismeri, hogy az abban foglaltak
szerinti Gépjármű minden szempontból megfelel lízingbe vételi szándékának, tudomásul veszi
továbbá, hogy az adásvételi szerződésben meghatározott körülmények módosulása miatt a
Lízingszerződés egyes feltételei (szállítási határidő, a Gépjármű beszerzési ára stb.) ezen
változásokkal ősszhangban megváltozhatnak. Az adásvételi szerződésből eredően a vevőt terhelő
kötelezettségek teljesítése - a vételár szerződés szerinti kiegyenlítésének kivételével - a Lízingbevevőt
terheli.

2.2.) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy mivel a Gépjárművet a saját céljaira maga választotta
ki, a Lízingbeadó semmilyen formában nem felel a Gépjármű lízingbeadás céljára történő
hasznosíthatóságáért és az Adásvételi Szerződésben foglalt szállítói kötelezettségek Szállító részéről
történő teljesítéséért. E címen a Lízingbevevő a Lízingbeadóval szemben sem a lízingdíj
csökkentésére, sem a lízingdíj megfizetésének beszüntetésére, sem bármilyen kártérítésre nem
támaszthat igényt.

2.3.) Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződés rendelkezései szerint az első lízingdíjnak és
AFA-nak megfelelő, vagy egyébként a Lízingszerződés alapján a Lízingbeadó részére járó bármely
egyéb összeget a Szállító részére köteles megfizetni, a Gépjármű vételárának kiegyenlítése során a
Lízingbeadó ezen összegeket aSzállítóra engedményezi a Gépjármű vételára kiegyenlítésének
keretében. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogyaLízingbeadó a Gépjármű még ki nem egyenlített
vételárát (engedményezés esetén a Gépjármű vételárának a Lízingbevevő által igazoltan a Szállító
részére kifizetett összegekkel csökkentett részét a 2.5.) pontban foglaltak szerinti átadás-átvételi
jegyzőkönyv kézhezvételét, egyben a)-i) pontban foglaltak maradéktalan és együttes teljesülését
követően fizeti meg a Szállító részére.

a) a Lízingbeadó kézhez vette a Lízingbevevő által aláírt Lízingszerződést, továbbá
amennyiben azt a Lízingbeadó előírta, az ügylettel kapcsolatos érvényesen aláírt
biztositéki szerzödést

b) amennyiben a Gépjármű szállítója nem magánszemély, a Lízingbeadó részére átadásra
kerül a nevére kiállított, a Gépjármű azonosító számát is tartalmazó tételes, szabályos, az
adásvételi szerzödésben foglaltak szerinti végszámla, amelynek fizetendő összegében a
Lízingbeadónak járó, de a Lízingbevevő által a Szállítóhoz befizetett összegek is
feltüntetésre kerültek, "pénzügyileg rendezett" megjegyzéssel, (magánszemély Szállító
esetén a számlát az adásvételi szerződés, illetőleg a Szállítónak a részére megfizetett
összegre vonatkozó nyilatkozata helyettesíti)

c) az Lízingbevevő részéről maradéktalanul megfizetésre került az első lízingdíj és az AFA
összege,

d) a Gépjárműre megkötésre került a jogszabály által előírt kötelezö gépjármű
felelősségbiztosítás,
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e) a Gépjármű rendelkezik a felszereltségre is vonatkozó, Európára kiterjedő területi hatályú,

teljes körű, és legfeljebb a saját erőnek megfelelő arányú önrészesedést előíró CASCO
biztosítással, amelyben kedvezményezettkénta Lízingbeadó került feltüntetésre,

f) amennyiben a biztosítás nem halasztott díjfizetésű, az első biztosítási időszakra szóló
biztosítási díjak a Lízingbevevő részéről befizetésre kerültek, és ezt az Lízingbevevő a
Lízingbeadófelé befizetési bizonylattal igazolta

g) a Gépjárműbe beszerelésre kerültek - amennyiben van ilyen - a biztosítótársaság egyedi
előírásainak megfelelő vagyonvédelmi berendezések és ennek tényét a Lízingbevevő a
Lízingbeadó felé számlákkal igazolta.

h) a Gépjármű átírása megtörtént, az illetékes okmányiroda igazolta, hogy a finanszírozott
gépjármű törzskönyvét a Lízingbeadónak továbbítja.

i) a Lízingbeadó részére átadásra került a forgalmi engedély másolata, amelyben a felek
megállapodásának megfelelően a Lízingbeadó, mint tulajdonos vagy a Lízingbevevő, mint
üzembentartó került feltüntetésre.

2.4.) A Lízingbeadó a Gépjárműre vonatkozó hatályos adásvételi szerződés és a Lízingbevevő
fizetési kötelezettségei teljesítésének biztosítékaként előírt biztosítéki szerződések kézhezvételét
követően felhatalmazza a szállttót a Gépjármű Lízingbevevő részére történő átadására.

2.5.) A Gépjármű birtokbavétele során a Lízingbevevő egyben a Lfzingbeadó képviseletében is
eljár, tekintettel arra, hogya Gépjármű Lízingbevevő által történő átvétele a Gépjárműnek az
adásvételi szerződés teljesítése érdekben történő birtokbavételét is jelenti. A Gépjármű átadását a
Lízingbevevő köteles a Szállítóval együttesen a Lízingszerződés mellékletében meghatározott formájú
átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával a Lízingbevevő a
2.3 a)-i) pontjaiban írt feltételek maradéktalan megvalósulásántúl az alábbiakat igazolják:

a) a Gépjármű okmányai szabályszerűen kerültek kiállításra és átadásra,
b) a Gépjármű megfelel az adásvételi szerződésben foglaltaknak,
c) a Gépjármű hibátlan, az állapotfelmérési lapon rögzítetteknek megfelelő, kipróbált

műszaki állapotban, a megrendelésben és/vagy az adásvételi szerződésben rögzített
tartozékokkal együtt került átadásra, a Lízingbevevő részéről birtokba vételre;

d) a Gépjármű rendelkezik az előírt KRESZ tartozékokkal, forgalmi és egyéb okmányai
szabályszerűen kiállításra és átadásra kerültek és hatósági jelzései megfelelnek az
okmányokban foglaltaknak.

e) a Gépjármű érvényes és további feltételek bekövetkezésétől nem függő gépjármű
felelősség és CASCO biztosítással rendelkezik.

A Lízingbevevő és az általa és a Szállító által érvényesen aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyvet,
továbbá a Gépjármű okmányainak másolatát az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláíratását követően
haladéktalanul belül köteles átadni a Lízingbeadó részére.

2.6.) Lízingbevevő jogosult a Lízingszerződéstől a vételár Lízingbeadó részéről történő
maradéktalan kifizetését megelőzően a Lízingbeadóhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával
elállni. Ilyen esetben a Lízingbevevő elállási nyilatkozatával egyidejűleg köteles a Lízingbeadónak
megfizetni a Lízingszerződésés az arra tekintettel kötött Adásvételi szerződés megkötésére tekintettel
felmerült költségeit és kárait. A Lízingbeadó jogosult ezen összegeket a részére megfizetett első
lízingdíj terhére elszámolni. A Lízingbeadó abban az esetben jogosult jelen Lízingszerződéstől elállni,
ha az illetékes okmányiroda a Gépjármű tulajdonosváltásának a gépjármű nyilvántartásban történő
átvezetését bármely okból megtagadja. Ilyen esetben a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadónak az
ügylettel kapcsolatosan felmerült költségeit a Lízingbeadórészére megtéríteni.

2.7.) Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződés hatályba lépését megelőzően birtokba vette a
Gépjárművet, vagy a Lízingbeadó teljesítette a Gépjármű vételárára vonatkozóan fennálló fizetési
kötelezettségét, a Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződést a felsorolt hatályba lépési feltételek
megvalósulásánakelmaradása esetén is hatályosnak tekinteni.

2.8.) A Gépjármű törzskönyv átvételére és őrzésére vagy kiállítása felfüggesztésének
kérelmezésére kizárólag a Lízingbeadó, mint tulajdonos jogosult. Amennyiben a törzskönyv bármely
okból a Lízingbevevőhöz kerülne, köteles azt haladéktalanul a Lízingbeadó részére átadni, ennek
elmulasztása súlyos szerződésszegésnek rninösül. A törzskönyv a lízingjogviszony időtartama alatt a
Lízingbeadó birtokában marad.

III. A Lízingbeadó felelőssége, jogok átruházása

3.1.) A Lízingbevevőtudomásul veszi, hogy tekintettel arra, hogyaGépjárművet maga választott ki,
a Lízingbeadó semmilyen formában nem felel a Gépjármű lízingbeadás céljára történő
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hasznosíthatóságáért. E címen a Lízingbevevő a Lízingbeadóval szemben sem a lízingdíj
csökkentésére, sem a lízingdíj megfizetésének beszüntetésére, sem bármilyen kártérítésre nem
támaszthat igényt. Ugyanezen okból nem terheli a Lízingbeadót semmiféle felelősség a Gépjármű
származásáért, műszaki állapotáért, rejtett vagy egyéb hibájáért. A Gépjármű bármilyen
meghibásodásából eredő káresemény nem mentesíti a Lízingbevevőt a Uzingbeadóval szemben
fennálló fizetési kötelezettsége teljesítése alól.

3.2.) A Lízingbeadó a Lízingszerződés aláírásával, a Szállítóval létrejött Adás vételi szerződésben
számára biztosított kellékszavatossági és jótállási jogait - kezesi felelőssége kifejezett kizárása
mellett, - a Lízingbevevőre engedményezi, ezzel felhatalmazza a Lízingbevevőt ezen jogoknak
közvetlenül a Szállítóval szemben történő érvényesítésére. Az Adásvételi szerződés teljesítésével
kapcsolatban a Lízingbeadó a vételárfizetésen kívül semminemű felelősséget nem vállal. Amennyiben
a Lízingbeadót perbe hívják a Szállító és a Lízingbevevő közötti bármely - hibás teljesítéssel vagy
egyéb, az Adásvételi szerződésből eredő jogok érvényesítésével kapcsolatos - jogvitában, úgy annak
költségeit a Lízingbevevő köteles viselni. A szavatossági jogok gyakorlásának elmulasztásából eredő
minden kár a Lízingbevevőt terheli.

IV. A szerződéssel kapcsolatos díjak, költségek
4.1.) A Lízingbevevő jelen szerződés hatálya alatt a jelen megállapodáshoz csatolt fizetési
ütemtervben meghatározott mértékü lízingdíjat, köteles megfizetni. A jelen szerződés alapján
fízetendő lízingdíjak megállapítása során alkalmazott pénzügyi kondíciókat a felek jelen megállapodás
1.3.) pontjában rögzítik. A lízingdíjak tőke- és kamatrészből tevődnek össze, amely a törlesztési
ütemezésben kerül rögzítésre. A Felek megállapodnak, hogyalízingdíjak vonatkozásában az
elszámolási időszak a Lízingszerződés fizetési ütemtervében meghatározott lízingdíjak esedékessége
közötti időszak. Az elszámolási időszak utolsó napja a lízingdíj esedékességének napja, ami egyben a
nyújtott szolgáltatás teljesítési időpontja is. A Lízing jogviszony szerinti ügyletindításkor fizetendő első
lízingdíj teljesítési időpontja a Lízingszerződés szerinti átadás-átvétel napja, ami egyben a nyújtott
szolgáltatás teljesítési időpontja is. A Felek megállapodnak, hogya Lízingbevevő az első lízingdíjat a
teljesítési időponttal azonos időpontban fizeti meg.

4.2.) A szerzödö felek megállapítják, hogy mind a jelen szerződés szerint fizetendő lízingdíjak az
1.3.) pontban megjelölt referencia kamat alapján változó kamatozásúak, ennek megfelelően a
Lízingbeadó a szerződésben megállapított lízingdíjat jogosult a szerződésben megjelölt referencia
kamatláb megváltozásával összhangban megváltoztatni. A Lízingbeadó a referencia kamat
változásáról rendszeresen, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségen kifüggesztve, illetőleg a
honlapján tájékoztatja a Lízingbevevőt. A lízingdíj megváltozásáról a Lízingbeadó a havonta
megküldésre kerülő díjbekérőn értesíti a Lízingbevevőt. A lízingdíj referencia-kamat változás
következében történő, fentiek szerinti megváltoztatását a Lízingbevevő szerződésmódosítás, illetőleg
minden egyéb értesítés nélkül a számla kézhezvételévelelfogadja.

4.3) A szerződéssel kapcsolatosan a futamidő során felmerülő egyéb díjak, költségek

A jelen szerzödés hatálya alatt a Lízingbevevö az alábbiakban meghatározott díjak fizetésére köteles,
amely díjak mértéke a Lízingbeadónak az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében kifüggesztett,
továbbá honlapján közzetett mindenkori Kondíciós listájában kerül meghatározásra.

Lezárási díj: a Lízingbevevő által a szerződésnek az abban meghatározott futamidö lejáratát
megelözö, bármely okból történő megszünése esetén fizetendő díj, amely a szerződés
megszűnésekor hátralévő, le nem járt tőketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és
legalacsonyabb összegét a Kondíciós lista tartalmazza.

Előtörlesztési díj: a Lízingbevevő által kezdeményezett, az esedékes fizetési kötelezettséget
meghaladó összegű befizetés után fizetendö díj, feltéve, hogy az előtörlesztéssel a szerzödés nem
szünik meg. Az előtörlesztési díj az előtörlesztett tökeösszeg százalékában kerül megállapításra és
legalacsonyabb összegét a Kondíciós lista tartalmazza.

Fizetési felszólítás díja: a Lízingbevevő fizetési késedelme következtében a Lízingbeadó fizetésre
felszólító levelének kiküldése esetén fizetendő díj, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként
kerül megállapításra.

Szerzödés felmondási díj: a Lízingbeadó által a Lízingbevevő szerződésszegése következtében
kezdeményezett azonnali hatályú szerződés felmondás esetén fizetendő díj, amelyalkalmankénti,
meghatározott összegként kerül megállapításra.

Futamidő módosítás díja: a szerződésbenmeghatározott futamidő Lízingbevevőáltal kezdeményezett
módosítása esetén fizetendő díj, amely a szerződés módosításakor hátralévő, le nem járt tőketartozás
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százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a Kondíciós lista
tartalmazza.

Fizetési ütemezés módosításának díja: a szerződésben meghatározott fizetési ütemterv Lízingbevevő
által kezdeményezett módosítása esetén fizetendő díj, amely a szerződés módosításakor hátralévő, le
nem járt tőketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a
Kondíciós lista tartalmazza.

Előtörlesztési, futamidő-, ütemezés módosítási kalkuláció elkészftésének dfja: a szerződés
Lízingbevevő által kezdeményezett módosítása érdekében a fennálló fizetési kötelezettségeket
tartalmazó új kimutatás elkészítésének díja, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül
megállapításra.

Ozembentartó személyének megváltoztatása után fizetendő díj: meghatározott feltételek fennállása
esetén a szerződés hatálya alá tartozó gépjármű fogalmi engedélyébe bejegyzett üzembentartó
személyének megváltoztatásához történő hozzájárulás esetén a Lízingbevevő által fizetendő díj,
amelyalkalmankénti, meghatározott összegben kerül megállapításra.

Szerződés harmadik személy részéről történő átvál/alásával kapcsolatos hitelbírálat díja: a
Lízingbeadóval szerződő fél személyének a Lízingbevevő tartozásainak átvállalásával történő
megváltozására irányuló igényesetén az átvállaló hitelképességének megállapításával kapcsolatos
eljárás díja, amelynek megfizetése a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az átvállalással
kapcsolatos hitelbírálat díja a kérelem benyújtásakor hátralévő, le nem járt tőketartozás százalékos
mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a Kondíciós lista tartalmazza.

Egyéb szerződésmódosítás díja: a szerződésnek a Lízingbevevő által kezdeményezett fentiekben
nem nevesített módosítása esetén fizetendő díj, amely a szerződés módosításakor hátralévő, le nem
járt tőketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a
Kondíciós lista tartalmazza.

Kezes személyének megváltoztatásával kapcsolatos eljárás díja: a szerződésben foglalt
kötelezettségek teljesítésének biztosítékaként kötött készfizető kezességvállalási szerződés
megszüntetése és a Uzingbeadó által hitelképesnek minősített harmadik személlyel új készfizető
kezességvállalási szerződés megkötése, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül
megállapításra.

Dokumentáció egyeztetés díja: amennyiben a Lízingbevevő a forgalmi engedély módosítását
követően elmulasztja az adatváltozásról a forgalmi engedély másolatának bemutatásával a
Lízingbeadót értesíteni, a Uzingbeadó az adategyeztetés érdekében megkeresi a közhiteles
nyilvántartást és erre tekintettel a Uzingbevevővel szemben a Kondíciós listában megállapított
egyszeri díjat érvényesít.

Elszámolás készítésének, értesítők, bizonylatok kiállításának díja: a Lízingbevevő kérelmére a
finanszírozási szerződés megszüntetése érdekében fizetendő összeg megállapítása érdekében
készített kimutatás, továbbá elszámolással kapcsolatos értesítések, számviteli bizonylatok
kiállításának díja, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül megállapításra.

Hozzájárulások kiadásának (taxi engedélv. átalakítási engedély, használatba adási engedélv. forgalmi
engedély csere, rendszám csere) díja: hatósági engedélyek benyújtásához szükséges finanszírozói
hozzájárulás kiállításának díja, amelyalkalmankénti meghatározott összegként kerül megállapításra.

Adategyeztetési díj: a Lízingbevevő kérelmére a szerződés másolata, és az Üzletszabályzat, valamint
a szerződéssel kapcsolatos egyéb dokumentumok másolatának, továbbá igazolások és korábban
nem nevesített egyéb nyilatkozatok kiadásának, valamint a rendkívüli adategyeztetés díja, amely
alkalmankénti meghatározottösszegként kerül megállapításra.

Deviza alapú szerződés forint alapúvá alakításának díja: a Lízingbevevő kérelmére bármely, forinttól
eltérő idegen devizanem alapú szerződésnek a futamidő alatt kizárólag egy alkalommal történő, forint
alapú szerződéssé történő átalakítása után fizetendő díj.

KHR Ogyféltudakozvány lekérdezés díja: a Lízingbevevő kérelmére a Központi Hitelinformációs
Rendszerből történő adatlekérdezés díja, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül
megállapításra.

Intervenciós díj: a Lízingbeadó által a Lízingbevevő nem szerződésszerű magatartása következében
tett intézkedések (fizetési felszólítás) következtében felmerülő költségek fedezetéül felszámításra
kerülő, a kondíciós listában megállapított díj, amely a megtett intézkedés sikerétől függetlenül
fizetendő és a szerződés hatálya alatt intézkedésenként ismételten is kiszabható.
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A Lízingbeadó a Kondíciós listát a piaci feltételeknek megfelelően, árazási elveiben foglaltakkal
összhangban, időszakonként módosítja. A módosított Kondíciós lista az abban megjelölt időponttól
hatályos.

4.4.) Az Lízingbevevőt, mint a Gépjármű használóját és üzembentartóját terheli a Gépjármű
birtoklásával és használatával kapcsolatos valamennyi költség, ideértve a kötelező biztosítás díját, a
Gépjárműre tekintettel kiszabott bírságok, díjak, közterhek (teljesítményadó), valamint a Gépjármű
bárminemű átalakításával kapcsolatosan kirótt bírság, vámpótlék, stb. megfizetését is. Ha a
Lízingszerződés hatálya alatt a Gépjármű birtoklásával vagy használatával kapcsolatban valamely
felmerült költséget, bírságot vagy kárigényt a Lízingbevevő helyett a Uzingbeadó egyenlítene ki,
annak összegét a Lízingbevevő az erre vonatkozó értesítést követően haladéktalanul köteles
megfizetni a Lízingbeadó részére.

4.5.) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségeit
mindaddig a szerződés szerinti ütemezésben köteles teljesíteni - ideértve azt az időszakot is, ameddig
a Gépjárművet bármely okból nem tudta használni - amíg a szerződés a XI. fejezetben szabályozottak
szerint meg nem szűnik.

4.6.) Amennyiben a Lízingbeadónak a szerződés azonnali hatályú felmondása vagy a Lízingbevevő
érdekkörében bekövetkezett okból történt megszűnése következtében, akár a lejárt tartozások
beszedésével, akár a Gépjármű Lízingbeadó részére történő visszaszármaztatásával vagy a
szerződéssel kapcsolatos biztosítékának érvényesítésével, akár egyéb nem várt okból további
költségei merülnek fel, azokat a Lízingbevevő köteles haladéktalanul megtéríteni.

4.7) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése
esetén Lízingbeadó a késedelem időtartamára a késedelmesen teljesített összeg után a mindenkor
érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét, devizában megállapított fizetési kötelezettség késedelmes
teljesítése esetén a késedelmes összeg további 2%-kal növelt mértékét számítja fel késedelmi kamat
címén.

4.8.) A Lízingbevevő minden általa fizetendő összeget a fizetési ütemtervben foglalt esedékességi
időpontokban, ennek hiányában a Lízingbeadó felhívására az alábbiak szerint köteles megfizetni:

a) a Lízingbeadó által küldött értesítőn feltüntetett bankszámlára történő átutalással
illetőleg csoportos beszedési megbízás alkalmazásával vagy

b) postai készpénz befizetési utalványon a szerződés azonosító számának
megadásával, vagy
c) bármely K&H Bankfiókban az ügyfélfogadási idő alatt pénztári befizetéssel.

4.9.) A jelen szerződés alapján nyújtott szolgáltatás a 2013. évi CCXXXVII törvény rendelkezései
szerinti pénzügyi szolgáltatás, ennek következtében - a jelen szerződés aláírásának időpontjában
irányadó jogszabályok megváltozásáig - a felszámított szerződéskötési díj, ügyleti és késedelmi
kamat, valamint átvállalási, módosítási és lezárási díj tárgyi ÁFA mentes.

4.10.) A Lízingbeadó a Lízingbevevő által részére megfizetett összegeket - a Lízingbevevő részére
küldött ezzel ellentétes tájékoztatás hiányában, - az alábbi sorrendben tudja be követeléseibe:

cece) a Lízingbevevő helyett harmadik személyek felé megfizetett összegek
dddd) költségek, díjak
eeee) késedelmi kamatok,
ffff) lízingdíj kamat tartalma,
gggg) lízingdíj tőke tartalma.

V. Az alkalmazott kamatok, költségek és díjak egyoldalú módosítása

5.1.) A Lízingbeadó a Lízingszerződésben megállapított kamat, illetve költség és díjtétel mértékét
jogosult megváltoztatni, amennyiben az adott szolgáltatást befolyásoló feltételek módosulnak. A
Lízingbeadó az alább felsorolt, a kamat-, díj és költségelemekre kihatással bíró huzamosabb ideig
fennálló okok változásának együttes, tényleges hatásainak vizsgálata és alapos elemzése alapján
dönt a finanszírozási szerződés kamat-, díj- vagy költségelemének egyoldalú a kiváltó okok hatásával
arányos mértékben történő rnódosltásáróí. Abban az esetben, ha valamely feltétel változása a kamat-,
díj- vagy költségelem csökkentését teszi indokolttá, a Lízingbeadó a Lízingbevevővel kötött
szerződésében az ilyen irányú módosítást is érvényesíti.

Jogi, szabálvozói környezet megváltozása
ww) a hitelező - hitel-, és pénzügyi lízingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül

érintő - tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó
jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a hitelezöre kötelező egyéb szabályozók
megváltozása;
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xx) a hitelező - hitel-, és pénzügyi lízingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan érintő -

tevékenységéhez kapcsolható közteher- (pl. adó-) változása, a kötelező tartalékolási szabályok
változása;

yy) kötelező betétbiztosítás összegének, vagy díjának változása.

A pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása
a hitelező forrásköltségeinek változása I pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, így
különösen, de nem kizárólagosan:

Magyarország hitelbesorolásánakváltozása
az országkockázati felár változása (credit default swap)
jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása
bankközi pénzpiaci kamatlábak Ihitelkamatok változása
a Magyar Állam vagy a hitelező által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék
egymáshoz képest történő elmozdulása,
refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve
kibocsátója elismert külső hitelminősítő szervezet általi kockázati besorolásának változása
vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása,
hitelező lekötött ügyfélbetéteinek kamatának változása

A Lízingbevevő kockázati megítélésének megváltozása
a) a Lízingbevevő, illetve a hitelügylet más kockázati kategóriába történő átsorolása a hitelező

vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy belső
adósminősítési szabályzata alapján - különös tekintettel a Lízingbevevő pénzügyi helyzetében
és fizetőképességi stabilitásában bekövetkező változásokra -, ha azt az új kockázati
kategóriába történő átsorolás az értékvesztés ,és ezáltal az alkalmazott kockázati felár
mértékének változtatását teszi indokolttá.

b) A hitelező vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy
hitelező adósminősítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek,
illetve ügyfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati
kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását
teszi indokolttá.

c) A nyújtott kölcsön vagy hitel fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében bekövetkező
legalább 10%-os változás.

A Lízingbeadó a kockázati megítélés megváltozása alapján nem érvényesít kamatemelést azon
ügyfeleknél, akik szerződési kötelezettségeiket folyamatosan teljesítették, a hitel futamideje alatt nem
estek fizetési késedelembe.

5.2.) A Lízingbeadó a Lízingszerződéshezkapcsolódó egyéb költséget és díjat évente maximálisan
a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos infláció mértékében emel.

5.3.) A Lízingbeadó a fentiekben felsorolt okokon túl vis maior események - hirtelen bekövetkező
nagyfokú pénz- és tőkepiaci zavarok - bekövetkezés esetén átmenetileg, kizárólag a zavar
elhárultáig, a PSZÁF egyidejű tájékoztatása mellett jogosult egyoldalúan kamatot, díjat vagy költséget
módosítani.

5.4.) A Lízingbeadó a lízingszerződésben a fentiekben szabályozottak szerinti egyoldalú kamat,
költség és díjmódosításon túl egyéb feltételt, ideértve az egyoldalú módosításra okot adó körülmények
felsorolását is, egyoldalúan nem módosítja a Lízingbevevő számára kedvezőtlenül. A Lízingbeadó
egyoldalúan új díjat vagy költséget nem vezet be, és nem változtatja meg a Lízingbevevőre
hátrányosan a kamat, díj vagy költségelemek számítási módját. A Lízingbeadó a Lízingbevevővel
kötött szerződésnek a Lízingbevevő számára nem kedvezötlen egyoldalú módosításának jogát
fenntartja.

VI. Előtörlesztés
6.1.) Amennyiben a Lízingbeadó a törlesztési ütemtervben előírt havi esedékes lízingdíj összegénél
magasabb összegű fizetést teljesít, az esedékes fizetési kötelezettség teljesítését követően
fennmaradó összeggel a Lízingbeadó a még esedékessé nem vált tőketartozást csökkenti oly módon,
hogya lízingdíjak száma és esedékességük időpontja nem változik, a fizetendö lízingdíj összege és
annak töke-kamat megbontás aránya ismételten megállapításra kerül. A Lízingbeadó a módosított
törlesztési ütemezést megküldi a Lízingbevevő részére. Előtörlesztés esetén a Lízingbevevő a
kondíciós lista szerinti Előtörlesztésidíj megfizetésére köteles.
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VII. A Gépjármű üzemeltetése
7.1.) A Ifzingjogviszony időtartama alatt a Lízingbevevő viseli a Gépjármű birtoklásával és
üzemeltetésével összefüggő valamennyi költséget és a kárveszélyt, ideértve azokat a károkat is,
amelyek megtérítésére senki sem kötelezhető. A költségek körében viselni köteles a szerződés
hatálya alatt esetlegesen kiszabásra kerülö szabálysértési és egyéb bírságot, és parkolási díjakat
valamint a kockázatot. A Lízingbevevő köteles a Gépjárművet az elöírásoknak megfelelöen
üzemeltetni, javíttatni, karbantartani, és elvárható gondossággal használni, birtokolni. A Lízingbevevő
köteles biztosítani az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, így kötelessége az
üzemeltetéshez előírt engedélyek beszerzése. A Lízingbevevő a Lízingbeadó felé kártérítési
felelősséggel tartozik a Gépjármű normál használatot meghaladó értékcsökkenésért, teljes vagy
részleges meghibásodásáért, megrongálódásáért, birtokán kívül kerüléséért.
7.2.) A Lízingbevevő a Gépjármű okmányaiban, hatósági jelzéseiben (forgalmi engedély,
érvényesítö címke, környezetvédelmi kártya, törzskönyv, rendszám) bekövetkezett bármilyen változást
vagy rongálódást köteles az illetékes hatóságnak és a Lízingbeadónak az arról való tudomásszerzést
követő 5 napon belül bejelenteni, illetőleg üzembentartói minőségénél fogva a szükséges
adatmódosítással kapcsolatban eljárni.
7.3.) A Lizingbeadó jelen szerződésben foglalt felhatalmazása alapján a Lízingbevevő jogosult és
egyben köteles a Gépjármű kezelési útmutatójában, szervizkönyvében vagy szervizfüzetében előírt
időpontokban a garanciális vizsgálatokat, műszaki állapot ellenőrzést és javításokat, illetve az
időszakos műszaki vizsgálatot elvégeztetni. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Gépjármű javítása
új gépjármű esetén kizárólag a Szállító hivatalos márkaszervizei, ennek hiányában a Lizingbeadó által
jóváhagyott szerviz által végeztethető el.
7.4.) A Lizingbevevő köteles a Gépjárművet rendeltetésszerűen használni. Kizárólag aLizingbeadó
előzetes engedélyével lehet a Gépjárművet verseny, oktatás, taxi, illetőleg bármely más olyan célra
felhasználni, amely a normál használattal együtt járó kopást és elhasználódást meghaladó
elhasználódáshoz vezethet. ALizingbevevő vétkességtől függetlenül köteles a Gépjármű
meghibásodását vagy rongálódását, saját költségén a károsodást megelőző állapot szerint
helyreállíttatni. A Lízingbevevő az ennek elmulasztásából eredő károkért a Lizingbeadónak kártérítési
felelősséggel tartozik. Ugyancsak kártérítési felelősséggel tartozik a Lizingbevevő azért a kárért, ami a
Lízingbeadót amiatt éri, hogy a Gépjármű piaci értéke elmarad a Gépjárművel azonos tfpusú (típus és
modell azonosítójú) és életkorú gépjárművek átlagos piaci értékétől, függetlenül attól, hogy a
Gépjármű megfelel-e a forgalmi- és üzembiztonsági előírásoknak, üzemkész és hibamentes
állapotban van-e. Vitás esetben a Lízingbevevő független minőségvizsgáló szerv (a Lízingbeadó által
elfogadott igazságügyi Gépjárműszakértő) szakértői véleményét kérheti. A szakértői véleményezés
költségeit a Lizingbevevő köteles viselni.
7.5.) A Lízingbevevő a Gépjárművön az átadás-átvételkori állapothoz képest utólagos beépítést,
változtatást, átalakítást, feliratok elhelyezését csak a Lizingbeadó előzetes írásos engedélye alapján,
kizárólagosan saját költségére végez(tet)het. A Lízingbeadó írásos felhatalmazása nélkül a "hatósági
átalakítási engedély" nem jogosítja fel Lizingbevevőt az átalakítás elvégzésére vagy elvégeztetésére.
A Gépjármű bármely átalakítása, megváltoztatása, csak a Gépjármű generálimportőrének hivatalos
márkaszervizei, ennek hiányában a Lizingbeadó által jóváhagyott szerviz által végeztethető.

7.6.) A Lízingbevevőtudomásul veszi, hogyaLízingbeadó a beépítéseken és átalakításokon írásos
beleegyezése hiányában is tulajdont szerez. Engedély nélküli beépítés, átalakítás esetében és
különösen a Lízingszerződés megszűnésekor a Lizingbeadó jogosult a Gépjármű átalakítás előtti
állapotának visszaállítását megkövetelni, vagy a Lízingbevevő költségére a visszaállítást elvégeztetni.

7.7.) A Gépjármű használatának vagy birtoklásának szüneteltetésével, illetőleg a Gépjármű
megsemmisülésévelösszefüggésben keletkezett bármely kár a Lízingbevevőt terheli, és nem érinti a
Lizingbevevő lízingdíj fizetési kötelezettségét. A Gépjármű meghibásadása vagy megsemmisülése
esetén a Lízingbeadó nem köteles cseregépjárművet biztosítani, illetőleg a Gépjármű helyébe lépő
értéket annak helyreállításáravagy pótlására fordítani.
7.8.) A Lizingbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a Gépjármű kizárólag a CASCO
biztosításban megjelölt országokba vihető ki.

VIII. Biztosítás és biztosítási események
8.1.) A Lizingbevevő köteles a birtokbaadással egyidejűleg a Gépjárműre gépjármű
felelösségbiztosítást kötni és a Lízingszerződés megszűnéséig gondoskodni annak fenntartásáról.
Lizingbevevö köteles meggyőződni arról, hogyabirtokbaadás időpontjában aláírt biztosítási ajánlat
alapján a biztosítás létrejött-e. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogya biztosítási szerzödés
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hiányából eredő károkat - ideértve a Lízingbeadónál ezzel kapcsolatosan felmerülő károkat is -
viselni köteles, függetlenül attól, hogya biztosítási szerzödés létrejöttének elmaradása kinek róható
fel.
8.2.) Káresemény bekövetkezését a Lízingbevevö köteles a Lízingbeadónak - lopáskár esetén
egyidejűleg a területileg illetékes rendörkapitányságnak - 2 munkanapon belül bejelenteni és a
Biztosítónál a kárrendezés érdekében jelen szerzödésben, valamint a Biztosítótársaság ügyfél és
termék tájékoztatójában foglaltak szerint eljárni. Totálkár és lopáskár káresemény bekövetkezése
esetén a Lízingszerzödés megszűnik, és a felek a káresemény bekövetkezése napjára egymással
elszámolnak. A Lízingbeadó a casco biztosítás alapján a Biztosító által részére fizetett összeggel a
Lízingbevevővel szemben fennálló követelését csökkenti, annak a követelés megszűnését követöen
fennmaradó részét a Lízingbevevö részére kifizeti. Abban az esetben, ha a Biztosító által fizetett
összeg nem éri el a Lízingbevevö Lízingbeadóval szemben fennálló teljes tartozását, úgy a
különbözetet a Lízingbevevö köteles a Lízingbeadó részére a Lízingszerzödés rendelkezései szerint
megfizetni.
8.3.) A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogy a Lízingszerzödés hatálya alatt a
Gépjárművet kizárólag a Szállító hivatalos márkaszervizeiben javíttatja. A Lízingbevevő tudomásul
veszi, hogy jelen kötelezettsége teljesítésének elmulasztása esetén a Lízingbeadó jogosult a
Lízingszerzödést azonnali hatállyal felmondani.

8.4.) A Lízingbevevö köteles a sérült Gépjárművet a káresemény bekövetkezésekor a Lízingbeadó
által elfogadott vagy kijelölt márkaszervizbe szállíttatni, vagy helyszíni felmérést kérni és a
Lízingbeadó utasításai szerint eljárni, tudomásul veszi azonban, hogyakáreseményt szenvedett
Gépjármű helyreállítása akárszemle jegyzökönyv alapján a biztosító által fizetendö összeg
ismeretében rendelhetö meg.
8.5.) A Lízingbeadó a Lízingszerzödés megszűnését nem eredményezö biztosítási esemény
kapcsán a biztosító által fizetendö összeg felvételére egyedi engedélyével felhatalmazhatja a
helyreállítást végzö szervizt. A Lízingbevevő erre irányuló kérelmet a kárfelvételi jegyzökönyv,
valamint a javítási számla (helyreállítása elötti idöpontban javítási elökalkuláció) másolatának
csatolásával nyújthat be a Lízingbeadóhoz.
8.6.) Amennyiben a biztosítótársaság a Lízingbeadónak teljesíti a kifizetést, azt a Lízingbeadó a
Gépjármű helyreállításának igazolását követő 5 munkanapon belül a helyreállítást végzö szerviznek,
amennyiben a helyreállítást a Lízingbevevö a szerviznek megelölegezte és ezt a Lízingbeadó felé
hitelt érdemlöen igazolja, a Lízingbevevönek kifizeti. A Gépjármű megsemmisülése esetén a
Lízingbeadó nem köteles a biztosítási összeget a Gépjármű helyreállításáravagy pótlására fordítani.

8.7.) Biztosítási eseményesetén az önrészt a Lízingbevevö köteles megfizetni, illetve a
Lízingszerzödés megszűnéséhez vezető biztosítási esemény kapcsán a Lízingbevevö köteles az
avultatás összegének megfizetésére is. A Lízingszerzödés megszűnéséhez vezetö biztosítási
esemény bekövetkezésekor a biztosító által fizetett összegek, valamint gazdasági totálkár esetében a
Gépjármű értékesítéséből befolyó összeg (roncsérték) minden esetben a Lízingbeadót illetik meg,
mely összegek a Lízingbevevö tartozásait csökkentik.
8.8.) Abban az esetben, ha a káresemény során bekövetkezett kár összege a Gépjármű értékéhez
viszonyítva kalönösen magas, akkor a Lízingbeadó a saját megítélése alapján, kockázatai
csökkentése érdekében jogosult a biztosító által kifizetett összeget a Lízingbevevö töketartozásainak
arányos - esetlegesen a Lízingszerzödésmegszűnését is eredményezö - csökkentésére fordítani.

IX. Biztosítékok
9.1.) A Lízingbeadó az üzleti kapcsolat fennállása alatt bármikor jogosult a Lízingbevevötől
megfelelö biztosítékot, vagy a korábban már nyújtott biztosíték kiegészítését kérni annak érdekében,
hogya biztosíték mértéke minden esetben biztosítsa a Lízingbeadó Lízingbevevövel szemben
fennálló követelésének megtérülését. Az alkalmazandó biztosítékot a Lízingbeadó az ügyfélminösítés
során tett megállapítások alapján határozza meg. A Lízingbevevővel kötött egyedi szerződés
biztosítékaként a Lízingbeadó a Polgári törvénykönyvben felsorolt szerződést biztosító
mellékkötelezettségek bármelyikét, továbbá azonnali beszedési jogot, valamint a nem magánszemély
Lízingbevevő tulajdonosának kötelezettségvállalását is előírhatja a jogviszony fenntartásának
feltételeként. Amennyiben a Lízingbevevö a szerzödés hatálya alatt a Lízingbeadó által kért biztosíték
nyújtásától elzárkózik, úgy a Lízingbeadó jogosult a további szolgáltatások felfüggesztésére, továbbá
megnövekedett kockázatai csökkentése érdekében a szerződés felmondására. A biztosítékok
nyújtásával - ideértve a szerződés megkötését is - fenntartásával és megszűnésével kapcsolatos
valamennyi költség a Lízingbevevőtterheli.

--- -----
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9.2.) A Lízingbevevő köteles gondoskodni a Lízingbeadó javára alapított biztosíték fedezeti
értékének megőrzéséről. A Lízingbeadó jogosult ellenőrizni a biztosítékok meglétét, illetve azok
megfelelő kezelését. Ha a Lízingbevevő által biztosítékul lekötött vagyontárgy értéke a
szerződéskötéskori állapothoz képest csökken, így már nem nyújt kellő fedezetet, abban az esetben a
Lízingbevevő köteles a biztosítékot megfelelő módon kiegészíteni. A biztosíték értékében,
értékesíthetőségében vagy más lényeges körülményében bekövetkezett változásokról a Lízingbevevő
köteles haladéktalanul tájékoztatni a Lízingbeadót.

9.3.) A Lízingbeadó követelése érvényesítése során jogait oly módon gyakorolja, hogy az a
követeléseinek kielégítését a legeredményesebben szolgálja. A Lízingbeadó követelésének
rendezése során a Lízingbevevő bármely biztosítékul szolgáló vagyontárgyából sortartási kifogás
figyelembe vétele nélkül kereshet kielégítést. A biztosítékok érvényesítése eredményeképpen befolyt
összegeket a Lízingbeadó elsősorban követelése kielégítésére használja fel, az azt meghaladó
mértékben pedig átutalja a Lízingbevevő által megjelölt bankszámlára. A Lízingbeadó követelései
teljes megtérülését követően a Lízingbevevő kérésére és költségére gondoskodik a biztosítékok
felszabadításáról.
9.4.) A Lízingbeadóval fennálló üzleti kapcsolat során a Lízingbevevő köteles biztosítani, hogya
Lízingbeadónak a Lízingbevevővel kötött szerződésből eredő jogai és követelései legalább azonosan
(pari passu) rangsorolódjanak a Lízingbevevővel szemben a szerződéskötés időpontjában fennálló és
az azt követően keletkező összes egyéb hitelezői igénnyel. A Lízingbevevő kötelezi magát továbbá
arra, hogy nem hoz olyan döntést és nem vállal olyan kötelezettséget, mellyel a Lízingbeadót más
hitelezőjével szemben kedvezőtlenebb helyzetbe hozná.

X. A Lízingbevevő Gépjárművel kapcsolatos egyéb kötelezettségei
10.1.) A Lízingbevevő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogya
Lízingbeadó tulajdonát sérelem ne érje. A Lízingbevevő a Gépjárművet meg nem terhelheti, el nem
zálogosíthatja, a Lízingbeadó kifejezett erre irányuló írásbeli hozzájárulása nélkül tovább bérbe nem
adhatja, a Gépjármű birtoklását vagy használatát harmadik személynek (magánszemély Lízingbevevő
esetén kivételt képez ez alól a vele közös háztartásban élő vezetői engedéllyel rendelkező nagykorú
közeli hozzátartozó) át nem engedheti. Amennyiben a Lízingbeadó erre engedélyt ad, a Lízingbevevő
a harmadik személy magatartásáért sajátjaként felelős.

10.2.) A Lízingbevevő a Gépjármű eltűnése (ideértve a lopás esetét is), zár alá vétele, lefoglalása,
végrehajtási eljárásba vonása, valamint a nem magánszemély Lízingbevevő ellen induló
végelszámolási, felszámolási, csődeljárás veszélye esetén vagy bekövetkeztekor köteles a
Lízingbeadót haladéktalanul írásban értesíteni. Ugyancsak köteles a Lízingbevevő a Lízingbeadót
értesíteni, amennyiben a Gépjárművel kapcsolatosan a szállítóval szemben a 3.2 pontban foglaltak
alapján szavatossági igényt kíván érvényesíteni. A jelen pontban foglalt értesítések elmulasztása
súlyos szerződésszegésnek minősül.

10.3.) A Lízingbeadó jogosult a szerződés rendelkezéseinek - különösen azon kötelezettségeknek,
amelyek elmulasztása azonnali hatályú felmondáshoz vezethet - betartását ellenőrizni, amely jog
gyakorlását a Lízingbevevő biztosítani köteles. Ugyancsak köteles a Lízingbevevő a Lízingbeadó
felhívására bármely, a szerződésben foglalt jogok gyakorlásához, illetőleg kötelezettségek
végrehajtásához szükséges nyilatkozatot haladéktalanul megtenni és a vonatkozó okiratot a
Lízingbeadó rendelkezésére bocsátani.

10.4.) Amennyiben valamely felügyeleti szerv, illetve hatóság ellenőrzést gyakorol, vagy más olyan
hatósági eljárást végez a Lízingbevevővel szemben, amely a Gépjárműre hatással lehet, a
Lízingbevevő köteles az eljárás megindításáról, megszűnéséről, valamint annak végeredményéről,
illetve a Lízingbeadó erre vonatkozó igénye esetén a Lízingbeadó által az üggyel kapcsolatban feltett,
a szerzödés teljesítésével összefüggő kérdésekről a Lízingbeadót haladéktalanul tájékoztatni.

XI. A szerződés megszűnése
11.1.) A jelen szerződés (i) a Lízingbevevő fizetési kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésével,
(ii) a Lízingbeadó azonnali hatályú felmondásával vagy (iii) a Lízingbevevő jogutód nélküli
megszűnésével szűnik meg. A Gépjármű megsemmisülésével csak a jelen szerződésben
szabályozottak szerinti lízingjogviszony szűnik meg, az abból eredően fennmaradó, a Lízingbevevő
által a 11.4.) pontban foglaltak szerint fizetendő összeg a jelen szerződés szerint fizetendő lízingdíjak
módosításával, a törlesztésre irányadó szabályok szerint kerül megfizetésre.

11.2.) A jelen szerzödés a Lízingbevevő részéről egyoldalúan nem mondható fel, a szerződésnek a
Lízingbevevő által kezdeményezett megszüntetésére kizárólag a VI. fejezetben szabályozott
előtörlesztés esetén kerülhet sor.
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11.3.) A Lízingbevevö lizingdíj fizetési kötelezettségei maradéktalan teljesítése esetén a Lízingbeadó
írásbeli nyilatkozatot állít ki arról, hogya Lízingbevevő megszerezte a Gépjármű korlátozásmentes
tulajdonjogát.
11.4.) A Gépjármű megsemmisülésének minősül annak eltulajdonítása, illetőleg az akáresemény,
amelynek következtében a biztosítótársaság megállapítása szerint helyrehozhatatlan műszaki vagy
gazdasági totálkárt szenved. Ha a Gépjárművet eltulajdonítják, abban az esetben a rendőrségi
nyomozást felfüggesztö határozatának, ha a Gépjármű totálkárt szenved, akkor a biztosító totálkárra
vonatkozó nyilatkozatának Lízingbeadó általi kézhezvételekor állapítható meg a Gépjármű
megsemmisülésének, és egyben a Lízingjogviszony megszűnésének időpontja. Ennek megfelelően a
Lízingbevevö akáresemény bekövetkeztétől függetlenül továbbra is változatlan tartalommal köteles
teljesíteni a szerződésből eredő fizetési kőtelezettségét az alábbi bekezdésben szabályozottak
figyelembevételével. A Gépjármű megsemmisülése esetén a lízing jogviszonyakáresemény
bekövetkezésének időpontjában, azaz visszamenőleges hatállyal szünik meg.

Jelen szerződés aláírásával a felek megállapodnak abban, hogya lízingjogviszonynak a Gépjármű
megsemmisülése következtében történő megszűnésével egyidejűleg minden kifejezetten erre irányuló
külön jognyilatkozatuk nélkül a megszűnt lízingjogviszonyból eredő tartozások megfizetésére
részletfizetési megállapodást kötnek, amelyet az elszámolás megküldését követően foglalnak írásba.
A részletfizetési megállapodás alapján fizetendő havi részletek összege megegyezik a megszűnt
lízingjogviszony fizetési ütemtervében rögzített összegekkel. A Lízingbevevőnek a lízingjogviszony
futamidő lejárta előtti megszűnéséből eredően keletkezett egy összegű fizetési kötelezettségét a
Lízingbeadó a részletfizetési megállapodás létrejöttét követően, utólag, a rendőrségi nyomozást
felfüggesztő határozatának, illetőleg a biztosító totálkárra vonatkozó nyilatkozatának kézhezvételétől
számított 15 napon belül a 12. pont szerinti elszámolás megküldésével közli. Az elszámolás
ismeretében bármelyik fél igényelheti a jelen pont szerinti részletfizetési megállapodás közös
megegyezéssel történő módosítását. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha nem
teljesíti a jelen pont szerint létrejött részletfizetési megállapodás szerinti fizetési kötelezettségét, a
Lízingbeadó jogosult a részletfizetési megállapodást azonnali hatállyal felmondani. Az azonnali
hatályú felmondással a Lízingbevevőnek a megszűnt lízingjogviszonyból eredő, 11.7.) pontban
foglaltak szerint megállapított fizetési kötelezettsége egy összegben, azonnali hatállyal esedékessé
válik.
11.5.) A lízingjogviszony 11.1.) pontban foglaltak szerinti megszűnése estén a Lízingbevevő a
Gépjármű birtokában lévő okmányait és tartozékait az elszámolás kézhezvételét követő 2
munkanapon belül köteles átadni a Lízingbeadó képviselője részére. Amennyiben a Lízingbevevő
nem gondoskodott a gazdaságosan nem helyreállítható Gépjárműnek a Lízingbeadó által megjelölt
telephelyre történő elszállíttatásáról, azt a Lízingbeadó a Lízingbevevő költségére elvégezteti.

11.6.) A Lízingbeadó a jelen szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani, ha:
000000) a Lízingbevevő jelen szerződés 2.8.),4.1.),4.5.),4.6.),7.1.)-7.4.),7.8.),8.1.)-8.4.),

8.7.),9.1.)-9.2), 10.2), 10.3.) és 10.4.) pontjaiban foglalt kötelezettségeinek nem tesz
eleget, mely súlyos szerződésszegésnek minősül,

pppppp) a Lízingbevevő jelen szerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettsége
teljesítésének késedelme a 15 napot meghaladja,

qqqqqq) a Lízingbevevő vagy a dologi adós megszegi a jelen szerződésből eredő fizetési
kötelezettségek teljesítésének biztosítására szolgáló biztosítéki szerződést,

rrrrrr)A Lízingbevevő a Lízingbeadó által előírt adatszolgáltatási, tájékoztatási
kötelezettségének a Lízingbeadó erre irányuló felhívásában foglaltak ellenére sem tesz
eleget,

ssssss) a Gépjármű káresemény folytán jelentős értékvesztést szenved, vagy az időközben
bekövetkező árfolyamváltozások hatására a Gépjármű fedezeti értéke jelentős mértékben
lecsökken és a Lízingbevevő nem gondoskodik a Lízingbeadó részéről elfogadható
mértékű biztosíték nyújtásáról

tttttt) a nem magánszemély Lízingbevevő ellen felszámolási eljárást kezdeményezett harmadik
személy, illetve ha az ilyen Lízingbevevő csöd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárást
kezdeményezett önmaga ellen,

uuuuuu) a Lízingbevevő ellen végrehajtási eljárás indult
vvvvvv) a Lízingbevevőnek Lízingbeadóval szemben fennálló bármely egyéb jogviszonyát

szerződésszegés miatt a Lízingbeadójogosult felmondani,
wwwwww) az Üzletszabályzatáltalános részében meghatározott egyéb esetekben.

11.7.) A szerződés azonnali hatállyal történö felmondása esetén a Lízingbevevő köteles a
Lízingbeadó felhívására a Lízingbeadó jelen szerződésre tekintettel felmerült valamennyi követelését
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(ideértve az elmaradt lízingdíjak, továbbá a késedelmi kamat összegét, a szerzödésre tekintettel
fizetendő díjakat, valamint a Lízingbeadó érdekkörében a szerződés idő előtti felmondására tekintettel
felmerült költségeket) a felhívásban megjelölt határidőre megfizetni.

11.8.) A lízing szerződés azonnali hatállyal történő felmondás miatt történő megszűnése esetén a
Lízingbevevő Gépjárműre vonatkozó használati és birtoklási joga is megszűnik, és köteles azt
tartozékaival és okmányaival együtt a felmondás kézhezvételét követő 2 munkanapon belül a
Lízingbeadó részére átadni. Amennyiben Lízingbevevő birtokba adási kötelezettségének nem tesz
eleget, a Uzingbeadó jogosult a Gépjárművet a Lízingbevevő költségére

ww) birtokba venni és elszállíttatni,
xx) jogosulatlan használatát megakadályozni,
yy) hatósági engedélyeinek visszavonásáról intézkedni.

11.9.) A Gépjárművet a Lízingbevevő a jelen szerződés 7.4.) pontjában rögzítettek szerinti normál
elhasználódásnak megfelelő állapotban köteles átadni a Lízingbeadó részére. Amennyiben a normál
állapot nem biztosított, a Lízingbeadó ebből származó kárát jogosult Lízingbevevővel szemben
érvényesíteni.
11.10.) Abban az esetben, ha jelen szerződés a Lízingbevevő halála miatt szűnik meg, a Lízingbeadó
a jogerős hagyatéki végzésben megjelölt örökösökkel számol el.

XII. Elszámolás
12.1.) A Lízingbeadó a Lízingbevevő számára minden naptári évről a tárgyévet követő január 31-ig
tételes elszámolást küld.
12.2.) A jelen szerződés azonnali hatályú felmondása vagy futamidő lejárata előtti megszüntetése
esetén a Lízingbeadó a szerződés megszűnésének időpontjára tételes elszámolást készít. Az
elszámolás tartalmazza a Lízingbeadónak a Lízingbevevővel szemben jelen megállapodás alapján
ezen időpontban fennálló követeléseit jogcím szerint, illetőleg a teljes követelés összegét csökkentő
tényezőket.
A Lízingbeadó a Lízingbevevővel szemben fennálló követeléseivel szembe állítja a
visszaszármaztatott Gépjármű értékesítéséből ténylegesen befolyt, illetőleg a biztosító által a
Lízingbeadó részére a Gépjárműre tekintettel folyósított összeget. A Lízingbevevő tudomásul veszi,
hogy az elszámolásban közölt követelésösszeget a Lízingbeadó a Gépjármű értékesítését követően,
az abból befolyó, a számláján jóváírt vételár összegének ismeretében azonban a birtokbavétel
időpontjára visszamenőleges hatállyal csökkenti. A Lízingbeadó a Gépjármű értékesítésére határidőt
nem vállal, az elszámolás kézhezvétele és a vételárösszegnek a Lízingbeadó számláján történő
jóváírásáig eltelt időszakban a Lízingbevevő viseli a finanszírozási és egyéb kockázatokat, azaz a
jelen szerződés szerinti kamatfizetési kötelezettsége a részéről meg nem fizetett összeg után
folyamatosan fennáll. Abban az esetben, ha a Lízingszerződés a lízingdíjakat devizában állapítja
meg, a Gépjármű forintban megállapított áron történő értékesítése esetén a Lízingbeadó a
Lízingbevevővel szemben devizában megállapított követelését a Gépjármű értékesítési árának az
MNB által az adott devizára az elszámolás napjára jegyzett közép árfolyamon számított ellenértékével
csökkenti.
12.3.) Az elszámolás alapján fennálló követelést a fizetési kötelezettséggel érintett fél az elszámolás
kézhezvételét követő 5 munkanapon belül köteles a jogosult felé kiegyenlíteni.

XIII. Vegyes rendelkezések
13.1.) A Lízingbevevőjelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Lízingbeadót, hogyaLízingbeadó
által rendelkezésére bocsátott azonosító kód alkalmazásával a Lízingbeadó rendelkezésére álló bank
, biztosítási vagy üzleti titoknak minösülő bármely tényt, adatot vagy információt telefonos
ügyfélszolgálatán keresztül a kód birtokában lévő személynek kiadhassa. A Lízingbevevő tudomásul
veszi, hogy az azonosító kód a Lízingbevevő személyes azonosítását szolgálja, alkalmazása esetén a
Lízingbeadó a Lízingbevevőtől további azonosítást nem kér. Az azonosító kód alkalmazásával a
Lízingbeadó a Lízingbevevő telefonon adott utasításainak erre vonatkozó külön írásbeli megállapodás
hiányában is eleget tesz.

A Lízingbevevő jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogya rendelkezésére
bocsátott/bocsátandó "azonosító kódot" csak személyesen használja, valamint hogy az "azonosító
kódot" megőrzi, és azt mások rendelkezésére nem bocsátja. A Lízingbevevő jelen szerződés
aláírásával tudomásul veszi, hogy az "azonosító kód" elvesztéséből, mások részére történt átadásából
származó felelősség kizárólag őt terheli és a Lízingbeadó az ebből eredő bárminemű felelősségét
kizárja. A Lízingbevevö jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy az "azonosító kód" elvesztését,
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megsemmisülését, mások számára való hozzáférését haladéktalanul írásban bejelenti a Lízingbeadó
részére. Ezen írásbeli bejelentés kézhezvételét követően a Lízingbeadó az "azonosító kód"
alkalmazásával további adatot nem szolgáltat ki.

13.2.) A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződésből eredő jogaik
gyakorlása, illetve kötelezettségeik teljesítése során egymás kölcsönös érdekeire tekintettel járnak el,
a köztük. jelen szerződés teljesítése során felmerült jogvitákat elsősorban békés úton, egyeztető
tárgyalások útján rendezik.

A Felek, a jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitáik esetére, a hatásköri szabályokra és a
pertárgy értékére való tekintettel, kikötik a Lízingbeadó székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező
bíróság kizárólagos illetékességét.

13.3.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok _
különös tekintettel a Polgári törvénykönyv, továbbá a Lízingbeadó Üzletszabályzatának rendelkezései
irányadóak. A Uzingbeadó a fogyasztó hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 16. § (1) bek 24.
pontjában foglaltak alapján tájékoztatja az Lízingbevevőt, hogy felügyeleti hatósága a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete, amelynek címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

13.4.) Jelen szerződés kizárólag az itt felsorolt mellékletekkel együttesen érvényes. Jelen szerződés
aláírásával a Lízingbevevő kifejezetten elismeri, hogya fenti okiratokat a számára hiánytalanul
átadták. Jelen szerzödés hatálybalépésének feltétele a Gépjárműre vonatkozó adásvételi szerződés
hatálybalépése és Lízingbeadó által a Lízingbevevő fizetési kötelezettségei teljesítésének
biztosítékaként esetlegesen előírt egyéb biztosítéki szerződés(ek) hatályba lépése.

13.5) Jelen szerződés aláírásával a Lízingbevevő kijelenti, hogyaszerződéskötést megelőzően a
hatályos magyar jogszabályok, valamint az Etikai kódex által előírt valamennyi tájékoztatást megkapta
a Lízingbeadótól, és a szerződés megkötésére vonatkozó döntését saját, illetőleg háztartása
teherviselési képességének ismeretében, kellő mérlegelés után hozta.

13.6.) Jelen szerződés aláírásával a Lízingbevevő a pénzmosás megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 8..§-ában foglaltaknak megfelelően kijelenti, hogya
szerződésben részletezett szolgáltatást a saját nevében és javára veszi igénybe.
13.7.) A felek egyéb megállapodásai:

Felek jelen szerződést átolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag aláírják.

Kelt: Budapest,2014. 04 hónap 30 nap

~~ ~.:.J.!J
K&H Bank Zrt.
Lízingbeadó
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ALFÖLDVíz Zrt.
Lízingbevevő

Mellékletek:
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet

Üzletszabályzat
Lízingdíj fizetési ütemezés
Adásvételi jegyzőkönyv, Átadás-átvételi jegyzőkönyv
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FIZETÉSI ÜTEMTERV
2. számú melléklet

33. Vételár:
34. Lízing időtartama:
35. 1 havi BUBORszerződés kötéskori értéke:
36. Lízingdíj fizetési ütemezés:

3511 752 HUF
60 hónap

2,6%

Sorszám Esedékesség Tőke Kamat Lízin_gdíj
1. átadás-átvételt megelőzően 1 299625 HUF 1299625 HUF-
2. 2014.06.02 31 848 HUF 10521 HUF 42369 HUF3. 2014.07.02 32334 HUF 10035 HUF 42369 HUF4. 2014.08.04 31494 HUF 10875 HUF 42369 HUF5. 2014.09.02 32952 HUF 9417HUF 42369 HUF
6. 2014.10.02 32779 HUF 9590 HUF 42369 HUF
7. 2014.11.03 32301 HUF 10068 HUF 42369 HUF
8. 2014.12.02 33388 HUF 8981 HUF 42369 HUF
9. 2015.01.02 32928 HUF 9441 HUF 42369 HUF
10. 2015.02.02 33084 HUF 9285 HUF 42369 HUF
11. 2015.03.02 34125 HUF 8244 HUF 42369 HUF
12. 2015.04.02 33404 HUF 8965 HUF 42369 HUF
13. 2015.05.04 33279 HUF 9090 HUF 42369 HUF
14. 2015.06.02 34279 HUF 8090 HUF 42369 HUF
15. 2015.0702 34158HUF 8211 HUF 42369 HUF
16. 2015.08.03 33778 HUF 8591 HUF 42369 HUF
17. 2015.09.02 34471 HUF 7898 HUF 42369 HUF
18. 2015.10.02 34629 HUF 7740 HUF 42369 HUF
19. 2015.11.02 34536 HUF 7833 HUF 42369 HUF
20. 2015.12.02 34948 HUF 7421 HUF 42369 HUF
21. 2016.01.04 34383 HUF 7986 HUF 42369 HUF
22. 2016.02.02 35504 HUF 6865 HUF 42369 HUF
23. 2016.03.02 35662 HUF 6707 HUF 42369 HUF
24. 2016.04.04 34917 HUF 7452 HUF 42369 HUF
25. 2016.05.02 36196 HUF 6173 HUF 42369 HUF
26. 2016.06.02 35707 HUF 6662 HUF 42369 HUF
27. 2016.07.04 35667 HUF 6702 HUF 42369 HUF
28. 2016.08.02 36454 HUF 5915 HUF 42369 HUF
29. 2016.09.02 36220 HUF 6149 HUF 42369 HUF
30. 2016.10.03 36392 HUF 5977 HUF 42369 HUF
31. 2016.1102 36752 HUF 5617 HUF 42369 HUF
32. 2016.12.02 36921 HUF 5448 HUF 42369 HUF
33. 2017.01.02 36915 HUF 5454 HUF 42369 HUF
34. 2017.02.02 37091 HUF 5278 HUF 42369 HUF
35. 2017.03.02 37761 HUF 4608 HUF 42369 HUF
36. 2017.04.03 37288 HUF 5081 HUF 42369 HUF
37. 2017.05.02 37930 HUF 4439 HUF 42369 HUF
38. 2017.06.02 37805 HUF 4564 HUF 42369 HUF
39. 2017.0703 37985 HUF 4384 HUF 42369 HUF
40. 2017.08.02 38301 HUF 4068 HUF 42369 HUF
41. 2017.09.04 38088 HUF 4281 HUF 42369 HUF
42. 2017.10.02 38900 HUF 3469 HUF 42369 HUF
43. 2017.11.02 38714 HUF 3655 HUF 42369 HUF
44. 2017.12.04 38786 HUF 3583 HUF 42369 HUF
45. 2018.01.02 39294 HUF 3075 HUF 42369 HUF
46. 2018.02.02 39269 HUF 3100 HUF 42369 HUF
47. 2018.03.02 39738 HUF 2631 HUF 42369 HUF
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48. 2018.04.02 39645 HUF 2724 HUF 42369 HUF
49. 2018.05.02 39915 HUF 2454 HUF 42369 HUF
50. 2018.06.04 39872 HUF 2497 HUF 42369 HUF
51. 2018.07.02 40421 HUF 1948 HUF 42369 HUF
52. 2018.08.02 40405 HUF 1964 HUF 42369 HUF
53. 2018.09.03 40540 HUF 1829 HUF 42369 HUF
54. 2018.10.02 40892 HUF 1477 HUF 42369 HUF
55. 2018.11.02 40985 HUF 1384 HUF 42369 HUF
56. 2018.12.03 41 179 HUF 1190 HUF 42369 HUF
57. 2019.01.02 41407 HUF 962 HUF 42369 HUF
58. 2019.02.04 41 521 HUF 848 HUF 42369 HUF
59. 2019.03.04 41 828 HUF 541 HUF 42369 HUF
60. 2019.04.02 41 995 HUF 374 HUF 42369 HUF
61. 2019.05.02 42175 HUF 194 HUF 42369 HUF

Kelt: Budapest, 2014.04.30.
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GÉPJÁRMŰ TÁRGYÁBAN KÖTÖTT

ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LíZINGSZERZŐDÉS
o 6 -05- 2014

Amely létrejött

Név: K&H Bank Zrt.
Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Cégjegyzékszám: 01 10041043
Csoportadó-azonosító szám: 17780120-5-43

mint Lízingbeadó
között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

Név: ALFÖlDVíz Zrt.
Székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.

ÉS Cégjegyzékszám: 04 10 001580
Adószám: 13100887-2-04

mint Lízingbevevő

I. A lízingszerződés tárgya és pénzügyi feltételei
1.1. Jelen szerződés alapján a Lízingbeadó vállalja, hogy a jelen szerződésben meghatározott
Gépjárművet megvásárolja, annak érdekében, hogy azt a Lízingbevevő részére zárt végű pénzügyi
lízingbe adja. A szerződés aláírásával a Lízingbevevő a Gépjárművet lízingbe veszi és vállalja, hogya
szerződésben megállapított díjakat határidőre megfizeti a Lízingbeadó részére. A Gépjármű a
futamidő letelte, a lízingdíjak és a maradványérték megfizetése után Lízingbeadó erre vonatkozó
külön nyilatkozatával a Lízingbevevő tulajdonába kerül (zárt végű pénzügyi lízing). A lízingjogviszony
megfelel a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII törvényben foglalt
rendelkezéseknek.

1.2 A Gépjármű azonosítói
Gyártmány, Dacia Dokker Van Atadás várható Atadás-átvételi jegyzőkönyvtípus: Ambiance 1.5 DCi időpontia: szerintEurotax kód: - Szállító: "Meszlényi-Autó" Kft.
Alvázszám: Atadás-átvételi

Szállító székhelye: 5600 Békéscsaba, Almáskertijegyzőkönyv szerint Ipari Park 2.
Motorszám: Atadás-átvételi Szállító

0409004726jegyzőkönyv szerint cégjegyzékszám:
Gyártási év: 2014 Gyári extrák: -Forgalmi Atadás-átvételi

Kiegészítő extrák: -rendszám: l~yzőköny_v szerint

1.3 A pénzügyi lízingszerződés pénzügyi feltételei

A lízingdíjak megállapításánál alapul
2 765 159,- Ftvett, áfa nélküli _p_iaciár:

Első lízingdíj összege és devizaneme: 1 299625,- Ft
Első lízingdíj esedékessége: átadás-átvételt megelőzően
A havi lízingdíj össze~e és devizaneme: 42369,- Ft

a díjfizetések esedékessége aA pénzügyi lízingszerződés futamideje: 60 hónap mellékelt fizetési ütemezés
szerint

Deviza szerződés kötéskori árfo!y_ama: -
Referencia kamatláb I mértéke az

1 havi BUBOR 2,60%elf~gadás idő_p_ontiában:
Alkalmazott kamatfelár: 3,0% p. a.
THM mértéke -
A lízingdíjak töke-kamat me~bontása: a törlesztési ütemezésben foglaltak szerint
Maradványérték összege és

- -devizaneme

Egyéb díjak költségek Jelen szerződés 4.3 pontja, valamint a Lízingbeadó
kondíciós listája szerint

.sarta .,atmin
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1.4 Biztosítékok

Szerződés me nevezése Kelte KötelezettFelhatalmazó levél ALFOLDVIZ Zrt.

1.5 Biztosítás

CASCO Kötelező felelősség-
Biztosító neve biztosító neve
CASCO Kötelező felelősség-
Biztosítás biztosítás típusa
típusa
Biztosítási 10%, de minimum 50.000,- Ft
önrész

A Lízingbevevő a jelen szerzödés tárgyát képező Gépjárműre köteles teljes körű casco biztosítást
kötni, amelyet a Lízingszerződés hatálya alatt a Lízingbeadó hozzájárulása nélkül nem jogosult
megszüntetni vagy módosítani. A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogya Gépjárműre
vonatkozó átadás átvételi jegyzőkönyvet kizárólag abban az esetben írja alá, ha a gépjármű
rendelkezik Biztosító által előírt minimális védelmi követelményekkel.

II. A pénzügyi lízingszerződés létrejötte és a gépjármű átvétele

2.1.) A szerzödö felek megállapodnak abban, hogyaLízingbeadó a Lízingbevevő által megfelelö
gondossággal kiválasztott gépjárművet a jelen szerződés 1.2. pontjában megjelölt Szállítótól, mint
eladótól megvásárolja, annak érdekében, hogya Lízingbevevő részére lízingbe adja. A megrendelés
és/vagy az adásvételi szerzödés aláírásával a Lízingbevevő azt is elismeri, hogy az abban foglaltak
szerinti Gépjármű minden szempontból megfelel lízingbe vételi szándékának, tudomásul veszi
továbbá, hogy az adásvételi szerződésben meghatározott körülmények módosulása miatt a
Lízingszerződés egyes feltételei (szállítási határidő, a Gépjármű beszerzési ára stb.) ezen
változásokkal összhangban megváltozhatnak. Az adásvételi szerződésből eredően a vevőt terhelő
kötelezettségek teljesítése - a vételár szerzödés szerinti kiegyenlítésének kivételével - a Lízingbevevőt
terheli.

2.2.) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy mivel a Gépjárművet a saját céljaira maga választotta
ki, a Lízingbeadó semmilyen formában nem felel a Gépjármű lízingbeadás céljára történő
hasznosíthatóságáért és az Adásvételi Szerződésben foglalt szállítói kötelezettségek Szállító részéről
történő teljesítéséért. E címen a Lízingbevevő a Lízingbeadóval szemben sem a lízingdíj
csökkentésére, sem a lízingdíj megfizetésének beszüntetésére, sem bármilyen kártérítésre nem
támaszthat igényt.

2.3.) Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződés rendelkezései szerint az első lízingdíjnak és
ÁFA-nak megfelelő, vagy egyébként a Lízingszerződés alapján a Lízingbeadó részére járó bármely
egyéb összeget a Szállító részére köteles megfizetni, a Gépjármű vételárának kiegyenlítése során a
Lízingbeadó ezen összegeket aSzállítóra engedményezi a Gépjármű vételára kiegyenlítésének
keretében. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogyaLízingbeadó a Gépjármű még ki nem egyenlített
vételárát (engedményezés esetén a Gépjármű vételárának a Lízingbevevő által igazoltan a Szállító
részére kifizetett összegekkel csökkentett részét a 2.5.) pontban foglaltak szerinti átadás-átvételi
jegyzőkönyv kézhezvételét, egyben a)-i) pontban foglaltak maradéktalan és együttes teljesülését
követően fizeti meg a Szállító részére.

a) a Lízingbeadó kézhez vette a Lízingbevevő által aláírt Lízingszerződést, továbbá
amennyiben azt a Lízingbeadó előírta, az ügylettel kapcsolatos érvényesen aláírt
biztosítéki szerződést

b) amennyiben a Gépjármű szállítója nem magánszemély, a Lízingbeadó részére átadásra
kerül a nevére kiállított, a Gépjármű azonosító számát is tartalmazó tételes, szabályos, az
adásvételi szerződésben foglaltak szerinti végszámla, amelynek fizetendő összegében a
Lízingbeadónak járó, de a Lízingbevevő által a Szállítóhoz befizetett összegek is
feltüntetésre kerültek, "pénzügyileg rendezett" megjegyzéssel, (magánszemély Szállító
esetén a számlát az adásvételi szerzödés, illetőleg a Szállítónak a részére megfizetett
összegre vonatkozó nyilatkozata helyettesíti)

c) az Lízingbevevő részéről maradéktalanul megfizetésre került az első lízingdíj és az ÁFA
összege,

d) a Gépjárműre megkötésre került a jogszabály által előírt kötelező gépjármű
felelösségbiztosítás,

~,~:fl{rr~Lte:
3aa;] .'\d
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e) a Gépjármű rendelkezik a felszereltségre is vonatkozó, Európára kiterjedő területi hatályú,

teljes körű, és legfeljebb a saját erőnek megfelelő arányú önrészesedést előíró CASCO
biztosítással, amelyben kedvezményezettként a Uzingbeadó került feltüntetésre,

f) amennyiben a biztosítás nem halasztott díjfizetésű, az első biztosítási időszakra szóló
biztosítási díjak a Uzingbevevő részéről befizetésre kerültek, és ezt az Uzingbevevő a
Uzingbeadó felé befizetési bizonylattal igazolta

g) a Gépjárműbe beszerelésre kerültek - amennyiben van ilyen - a biztosítótársaság egyedi
előírásainak megfelelő vagyonvédelmi berendezések és ennek tényét a Uzingbevevő a
Uzingbeadó felé számlákkal igazolta.

h) a Gépjármű átírása megtörtént, az illetékes okmányiroda igazolta, hogy a finanszírozott
gépjármű törzskönyvét a Uzingbeadónak továbbítja.

i) a Uzingbeadó részére átadásra került a forgalmi engedély másolata, amelyben a felek
megállapodásának megfelelően a Uzingbeadó, mint tulajdonos vagy a Lízingbevevő, mint
üzembentartó került feltüntetésre.

2.4.) A Uzingbeadó a Gépjárműre vonatkozó hatályos adásvételi szerződés és a Lízingbevevő
fizetési kötelezettségei teljesítésének biztosítékaként elöírt biztosítéki szerződések kézhezvételét
követően felhatalmazza a szállítót a Gépjármű Uzingbevevő részére történő átadására.

2.5.) A Gépjármű birtokbavétele során a Lízingbevevö egyben a Lízingbeadó képviseletében is
eljár, tekintettel arra, hogya Gépjármű Uzingbevevő által történö átvétele a Gépjárműnek az
adásvételi szerződés teljesítése érdekben történő birtokbavételét is jelenti. A Gépjármű átadását a
Uzingbevevő köteles a Szállítóval együttesen a Lízingszerződés mellékletében meghatározott formájú
átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni.Az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával a Lízingbevevő a
2.3 a)-i) pontjaiban írt feltételek maradéktalan megvalósulásán túl az alábbiakat igazolják:

a) a Gépjármű okmányai szabályszerűen kerültek kiállításra és átadásra,
b) a Gépjármű megfelel az adásvételi szerződésben foglaltaknak,
c) a Gépjármű hibátlan, az állapotfelmérési lapon rögzítetteknek megfelelő, kipróbált

műszaki állapotban, a megrendelésben és/vagy az adásvételi szerződésben rögzített
tartozékokkal együtt került átadásra, a Uzingbevevő részéről birtokba vételre;

d) a Gépjármű rendelkezik az előírt KRESZ tartozékokkal, forgalmi és egyéb okmányai
szabályszerűen kiállításra és átadásra kerültek és hatósági jelzései megfelelnek az
okmányokban foglaltaknak.

e) a Gépjármű érvényes és további feltételek bekövetkezésétől nem függő gépjármű
felelősség és CASCO biztosítással rendelkezik.

A Lízingbevevő és az általa és a Szállító által érvényesen aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyvet,
továbbá a Gépjármű okmányainak másolatát az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláíratását követően
haladéktalanul belül köteles átadni a Lízingbeadó részére.

2.6.) Lízingbevevő jogosult a Lízingszerződéstől a vételár Lízingbeadó részéről történő
maradéktalan kifizetését megelőzően a Lízingbeadóhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával
elállni. Ilyen esetben a Uzingbevevő elállási nyilatkozatával egyidejűleg köteles a Lízingbeadónak
megfizetni a Lízingszerzödésés az arra tekintettel kötött Adásvételi szerződés megkötésére tekintettel
felmerült költségeit és kárait. A Lízingbeadó jogosult ezen összegeket a részére megfizetett elsö
lízingdíj terhére elszámolni. A Uzingbeadó abban az esetben jogosult jelen Lízingszerződéstől elállni,
ha az illetékes okmányiroda a Gépjármű tulajdonosváltásának a gépjármű nyilvántartásban történő
átvezetését bármely okból megtagadja. Ilyen esetben a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadónak az
ügylettel kapcsolatosan felmerült költségeit a Lízingbeadó részére megtéríteni.

2.7.) Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződés hatályba lépését megelőzően birtokba vette a
Gépjárművet, vagy a Lízingbeadó teljesítette a Gépjármű vételárára vonatkozóan fennálló fizetési
kötelezettségét, a Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződést a felsorolt hatályba lépési feltételek
megvalósulásánakelmaradása esetén is hatályosnak tekinteni.

2.8.) A Gépjármű törzskönyv átvételére és őrzésére vagy kiállítása felfüggesztésének
kérelmezésére kizárólag a Lízingbeadó, mint tulajdonos jogosult. Amennyiben a törzskönyv bármely
okból a Lízingbevevőhöz kerülne, köteles azt haladéktalanul a Lízingbeadó részére átadni, ennek
elmulasztása súlyos szerződésszegésnek rnlnösül. A törzskönyv a lízingjogviszony időtartama alatt a
Lízingbeadó birtokában marad.

III. A Lízingbeadó felelőssége, jogok átruházása

3.1.) A Lízingbevevőtudomásul veszi, hogy tekintettel arra, hogyaGépjárművet maga választott ki,
a Lízingbeadó semmilyen formában nem felel a Gépjármű lízingbeadás céljára történő
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hasznosíthatóságáért. E címen a Lízingbevevö a Lízingbeadóval szemben sem a lízingdíj
csökkentésére, sem a lízingdíj megfizetésének beszüntetésére, sem bármilyen kártérítésre nem
támaszthat igényt. Ugyanezen okból nem terheli a Lízingbeadót semmiféle felelösség a Gépjármű
származásáért, műszaki állapotáért, rejtett vagy egyéb hibájáért. A Gépjármű bármilyen
meghibásodásából eredö káresemény nem mentesíti a Lízingbevevöt a Uzingbeadóval szemben
fennálló fizetési kötelezettsége teljesítése alól.

3.2.) A Lízingbeadó a Lízingszerzödés aláírásával, a Szállítóval létrejött Adás vételi szerzödésben
számára biztosított kellékszavatossági és jótállási jogait - kezesi felelössége kifejezett kizárása
mellett, - a Lízingbevevöre engedményezi, ezzel felhatalmazza a L[zingbevevöt ezen jogoknak
közvétlenül a Szállítóval szemben történö érvényesítésére. Az Adásvételi szerzödés teljesítésével
kapcsolatban a Lízingbeadó a vételárfizetésen kívül semminemű felelösséget nem vállal. Amennyiben
a Lízingbeadót perbe hívják a Szállító és a Lízingbevevö közötti bármely - hibás teljesítéssel vagy
egyéb, az Adásvételi szerzödésböl eredö jogok érvényesítésével kapcsolatos - jogvitában, úgy annak
költségeit a Lízingbevevö köteles viselni. A szavatossági jogok gyakorlásának elmulasztásából eredö
minden kár a Lízingbevevöt terheli.

IV. A szerződéssel kapcsolatos díjak, költségek
4.1.) A Lízingbevevö jelen szerzödés hatálya alatt a jelen megállapodáshoz csatolt fizetési
ütemtervben meghatározott mértékű lízingdíjat, köteles megfizetni. A jelen szerzödés alapján
fizetendö lízingdíjak megállapítása során alkalmazott pénzügyi kondíciókat a felek jelen megállapodás
1.3.) pontjában rögzítik. A lízingdíjak tőke- és kamatrészből tevődnek össze, amely a törlesztési
ütemezésben kerül rögzítésre. A Felek megállapodnak, hogy a lízingdíjak vonatkozásában az
elszámolási időszak a Lízingszerzödés fizetési ütemtervében meghatározott lízingdíjak esedékessége
közötti időszak. Az elszámolási időszak utolsó napja a lízingdíj esedékességének napja, ami egyben a
nyújtott szolgáltatás teljesítési időpontja is. A Lízing jogviszony szerinti ügyletindításkor fizetendő első
lízingdíj teljesítési idöpontja a Lízingszerződés szerinti átadás-átvétel napja, ami egyben a nyújtott
szolgáltatás teljesítési időpontja is. A Felek megállapodnak, hogya Lízingbevevő az elsö lízingdíjat a
teljesítési idöponttal azonos időpontban fizeti meg.

4.2.) A szerződö felek megállapítják, hogy mind a jelen szerződés szerint fizetendö lízingdíjak az
1.3.) pontban megjelölt referencia kamat alapján változó kamatozásúak, ennek megfelelően a
Lízingbeadó a szerzödésben megállapított lízingdíjat jogosult a szerzödésben megjelölt referencia
kamatláb megváltozásával összhangban megváltoztatni. A Lízingbeadó a referencia kamat
változásáról rendszeresen, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségen kifüggesztve, illetöleg a
honlapján tájékoztatja a Lízingbevevöt. A lízingdíj megváltozásáról a Lízingbeadó a havonta
megküldésre kerülö díjbekérön értesíti a Lízingbevevöt. A lízingdíj referencia-kamat változás
következében történő, fentiek szerinti megváltoztatását a Lízingbevevő szerzödésmódosítás, illetöleg
minden egyéb értesítés nélkül a számla kézhezvételével elfogadja.

4.3) A szerzödéssel kapcsolatosan a futamidö során felmerülö egyéb díjak, költségek

A jelen szerzödés hatálya alatt a Lízingbevevő az alábbiakban meghatározott díjak fizetésére köteles,
amely díjak mértéke a Lízingbeadónak az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében kifüggesztett,
továbbá honlapján közzétett mindenkori Kondíciós listájában kerül meghatározásra.

Lezárás; díj: a Lízingbevevő által a szerződésnek az abban meghatározott futamidő lejáratát
megelőző, bármely okból történő megszűnése esetén fizetendö díj, amely a szerződés
megszűnésekor hátralévö, le nem járt tőketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és
legalacsonyabbösszegét a Kondíciós lista tartalmazza.

Előfórlesztés; díj: a Lízingbevevő által kezdeményezett, az esedékes fizetési kötelezettséget
meghaladó összegű befizetés után fizetendő díj, feltéve, hogy az előtörlesztéssel a szerződés nem
szűnik meg. Az elötörlesztési díj az elötörlesztett tőkeösszeg százalékában kerül megállapításra és
legalacsonyabbösszegét a Kondíciós lista tartalmazza.

Fizetési felszólítás díja: a Lízingbevevő fizetési késedelme következtében a Lízingbeadó fizetésre
felszólító levelének kiküldése esetén fizetendö díj, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként
kerül megállapításra.

Szerződés felmondás; díj: a Lízingbeadó által a Lízingbevevő szerződésszegése következtében
kezdeményezett azonnali hatályú szerződés felmondás esetén fizetendő díj, amelyalkalmankénti,
meghatározott összegként kerül megállapításra.

Futamidő módosítás díja: a szerződésben meghatározott futamidő Lízingbevevő által kezdeményezett
módosítása esetén fizetendő díj, amely a szerződés módosításakor hátralévő, le nem járt tőketartozás
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százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a Kondíciós lista
tartalmazza.

Fizetési ütemezés módosításának díja: a szerződésben meghatározott fizetési ütemterv Lízingbevevő
által kezdeményezett módosítása esetén fizetendö díj, amely a szerződés módosításakor hátralévő, le
nem járt töketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a
Kondíciós lista tartalmazza.

Előtörfesztési, futamidő-, ütemezés módosftási kalkuláció elkészítésének dfja: a szerződés
Lízingbevevö által kezdeményezett módosítása érdekében a fennálló fizetési kötelezettségeket
tartalmazó új kimutatás elkészítésének díja, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül
megállapításra.

Üzembentartó szeméIvének megváltoztatása után fizetendő díj: meghatározott feltételek fennállása
esetén a szerzödés hatálya alá tartozó gépjármű fogalmi engedélyébe bejegyzett üzembentartó
személyének megváltoztatásához történő hozzájárulás esetén a Lízingbevevő által fizetendő díj,
amelyalkalmankénti, meghatározott összegben kerül megállapításra.

Szerződés harmadik személy részéről történő átvállalásával kapcsolatos hitelbírálat díja: a
Lízingbeadóval szerzödö fél személyének a Lízingbevevő tartozásainak átvállalásával történő
megváltozására irányuló igényesetén az átvállaló hitelképességének megállapításával kapcsolatos
eljárás díja, amelynek megfizetése a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az. átvállalással
kapcsolatos hitelbírálat díja a kérelem benyújtásakor hátralévő. le nem járt tőketartozás százalékos
mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabbösszegét a Kondíciós lista tartalmazza.

Egyéb szerződésmódosítás díja: a szerződésnek a Lízingbevevő által kezdeményezett fentiekben
nem nevesített módosítása esetén fizetendő díj, amely a szerzödés módosításakor hátralévő, le nem
járt tőketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a
Kondíciós lista tartalmazza.

Kezes személyének megváltoztatásával kapcsolatos eljárás díja: a szerződésben foglalt
kötelezettségek teljesítésének biztosítékaként kötött készfizető kezességvállalási szerzödés
megszüntetése és a Lízingbeadó által hitelképesnek minősített harmadik személlyel új készfizető
kezességvállalási szerzödés megkötése, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül
megállapításra.

Dokumentáció egyeztetés díja: amennyiben a Lízingbevevő a forgalmi engedély módosítását
követően elmulasztja az adatváltozásról a forgalmi engedély másolatának bemutatásával a
Lízingbeadót értesíteni, a Lízingbeadó az adategyeztetés érdekében megkeresi a közhiteles
nyilvántartást és erre tekintettel a Lízingbevevővel szemben a Kondíciós listában megállapított
egyszeri díjat érvényesít.

Elszámolás készítésének, értesítők, bizonylatok kiállításának díja: a Lízingbevevő kérelmére a
finanszírozási szerzödés megszüntetése érdekében fizetendő összeg megállapítása érdekében
készített kimutatás, továbbá elszámolással kapcsolatos értesítések, számviteli bizonylatok
kiállításának díja, amelyalkalmankénti, meghatározottösszegként kerül megállapításra.

Hozzájárulások kiadásának (taxi engedély, átalakítási engedélv, használatba adási engedély, forgalmi
engedély csere, rendszám csere) díja: hatósági engedélyek benyújtásához szükséges finanszírozói
hozzájárulás kiállításának díja, amelyalkalmankénti meghatározott összegként kerül megállapításra.

Adategyeztetési díj: a Lízingbevevő kérelmére a szerzödés másolata, és az Üzletszabályzat, valamint
a szerződéssel kapcsolatos egyéb dokumentumok másolatának, továbbá igazolások és korábban
nem nevesített egyéb nyilatkozatok kiadásának, valamint a rendkívüli adategyeztetés díja, amely
alkalmankénti meghatározott összegként kerül megállapításra.

Deviza alapú szerződés forint alapúvá alakításának díja: a Lízingbevevő kérelmére bármely, forinttól
eltérő idegen devizanem alapú szerződésnek a futamidő alatt kizárólag egy alkalommal történő, forint
alapú szerződéssé történö átalakítása után fizetendő díj.

KHR Ügyféltudakozvány lekérdezés díja: a Lízingbevevő kérelmére a Központi Hitelinformációs
Rendszerből történő adatlekérdezés díja, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül
megállapításra.

Intervenciós díj: a Lízingbeadó által a Lízingbevevő nem szerződésszerű magatartása következében
tett intézkedések (fizetési felszólítás) következtében felmerülő költségek fedezetéül felszámításra
kerülö, a kondíciós listában megállapított díj, amely a megtett intézkedés sikerétöl függetlenül
fizetendö és a szerződés hatálya alatt intézkedésenkéntismételten is kiszabható.
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A Lízingbeadó a Kondíciós listát a piaci feltételeknek megfelelően, árazási elveiben foglaltakkal
összhangban, időszakonként módosítja. A módosított Kondíciós lista az abban megjelölt időponttól
hatályos.

4.4.) Az Lízingbevevőt, mint a Gépjármű használóját és üzembentartóját terheli a Gépjármű
birtoklásával és használatával kapcsolatos valamennyi költség, ideértve a kötelező biztosítás díját, a
Gépjárműre tekintettel kiszabott bírságok, díjak, közterhek (teljesítményadó), valamint a Gépjármű
bárminemű átalakításával kapcsolatosan kirótt bírság, vámpótlék, stb. megfizetését is. Ha a
Lízingszerződés hatálya alatt a Gépjármű birtoklásával vagy használatával kapcsolatban valamely
felmerült költséget, bírságot vagy kárigényt a Lízingbevevő helyett a Lízingbeadó egyenlítene ki,
annak összegét a Lízingbevevő az erre vonatkozó értesítést követően haladéktalanul köteles
megfizetni a Lízingbeadó részére.

4.5.) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségeit
mindaddig a szerződés szerinti ütemezésben köteles teljesíteni - ideértve azt az időszakot is, ameddig
a Gépjárművet bármely okból nem tudta használni - amíg a szerződés a XI. fejezetben szabályozottak
szerint meg nem szűnik.

4.6.) Amennyiben a Lízingbeadónak a szerződés azonnali hatályú felmondása vagy a Lízingbevevő
érdekkörében bekövetkezett okból történt megszűnése következtében, akár a lejárt tartozások
beszedésével, akár a Gépjármű Lízingbeadó részére történő visszaszármaztatásával vagy a
szerződéssel kapcsolatos biztosítékának érvényesítésével, akár egyéb nem várt okból további
költségei merülnek fel, azokat a Lízingbevevő köteles haladéktalanul megtéríteni.

4.7) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése
esetén Lízingbeadó a késedelem időtartamára a késedelmesen teljesített összeg után a mindenkor
érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét, devizában megállapított fizetési kötelezettség késedelmes
teljesítése esetén a késedelmes összeg további 2%-kal növelt mértékét számítja fel késedelmi kamat
címén.

4.8.) A Lízingbevevő minden általa fizetendő összeget a fizetési ütemtervben foglalt esedékességi
időpontokban, ennek hiányában a Lízingbeadó felhívására az alábbiak szerint köteles megfizetni:

a) a Lízingbeadó által küldött értesítőn feltüntetett bankszámlára történő átutalással
illetőleg csoportos beszedési megbízás alkalmazásával vagy

b) postai készpénz befizetési utalványon a szerződés azonosító számának
megadásával, vagy
c) bármely K&H Bankfiókban az ügyfélfogadási idő alatt pénztári befizetéssel.

4.9.) A jelen szerződés alapján nyújtott szolgáltatás a 2013. évi CCXXXVII törvény rendelkezései
szerinti pénzügyi szolgáltatás, ennek következtében - a jelen szerződés aláírásának időpontjában
irányadó jogszabályok megváltozásáig - a felszámított szerződéskötési díj, ügyleti és késedelmi
kamat, valamint átvállalási, módosítási és lezárási díj tárgyi ÁFA mentes.

4.10.) A Lízingbeadó a Lízingbevevő által részére megfizetett összegeket - a Lízingbevevő részére
küldött ezzel ellentétes tájékoztatás hiányában, - az alábbi sorrendben tudja be követeléseibe:

a) a Lízingbevevő helyett harmadik személyek felé megfizetett összegek
b) költségek, díjak
c) késedelmi kamatok,
d) lízingdíj kamat tartalma,
e) lízingdíj tőke tartalma.

V. Az alkalmazott kamatok, költségek és díjak egyoldalú módosítása

5.1.) A Lízingbeadó a Lízingszerződésben megállapított kamat, illetve költség és díjtétel mértékét
jogosult megváltoztatni, amennyiben az adott szolgáltatást befolyásoló feltételek módosulnak. A
Lízingbeadó az alább felsorolt, a kamat-, díj és költségelemekre kihatással bíró huzamosabb ideig
fennálló okok változásának együttes, tényleges hatásainak vizsgálata és alapos elemzése alapján
dönt a finanszírozási szerződés kamat-, díj- vagy költségelemének egyoldalú a kiváltó okok hatásával
arányos mértékben történő módosításáról.Abban az esetben, ha valamely feltétel változása a kamat-,
díj- vagy költségelem csökkentését teszi indokolttá, a Lízingbeadó a Lízingbevevővel kötött
szerződésében az ilyen irányú módosítást is érvényesíti.
Jog;. szabálvozó; környezet megváltozása

a) a hitelező - hitel-, és pénzügyi lízingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül
érintő - tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó
jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a hitelezörs kötelező egyéb szabályozók
megváltozása;
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b) a hitelező - hitel-, és pénzügyi lízingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan érintő -

tevékenységéhez kapcsolható közteher- (pl. adó-) változása, a kötelező tartalékolási szabályok
változása;

c) kötelező betétbiztosítás összegének, vagy díjának változása.

A pénzpiaci feltételek. a makrogazdasági környezet módosulása
a hitelező forrásköltségeinek változása / pénzpiaci forrásszerzési lehetöségek változása, így
különösen, de nem kizárólagosan:

Magyarország hitelbesorolásánakváltozása
az országkockázati felár változása (credit default swap)
jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása
bankközi pénzpiaci kamatlábak Ihitelkamatok változása
a Magyar Állam vagy a hitelező által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék
egymáshoz képest történő elmozdulása,
refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve
kibocsátója elismert külsö hitelminősítő szervezet általi kockázati besorolásának változása
vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása,
hitelező lekötött ügyfélbetéteinek kamatának változása

A Lízingbevevő kockázati megítélésének megváltozása
a) a Lízingbevevő, illetve a hitelügylet más kockázati kategóriába történő átsorolása a hitelező

vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy belső
adósminősítési szabályzata alapján - különös tekintettel a Lízingbevevő pénzügyi helyzetében
és fizetőképességi stabilitásában bekövetkező változásokra -, ha azt az új kockázati
kategóriába történő átsorolás az értékvesztés ,és ezáltal az alkalmazott kockázati felár
mértékénekváltoztatását teszi indokolttá.

b) A hitelező vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy
hitelező adósminősítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek,
illetve ügyfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati
kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását
teszi indokolttá.

c) A nyújtott kölcsön vagy hitel fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében bekövetkező
legalább 1O%-osváltozás.

A Lízingbeadó a kockázati megítélés megváltozása alapján nem érvényesít kamatemelést azon
ügyfeleknél, akik szerződési kötelezettségeiket folyamatosan teljesítették, a hitel futamideje alatt nem
estek fizetési késedelembe.

5.2.) A Lízingbeadó a Lízingszerződéshez kapcsolódó egyéb költséget és díjat évente maximálisan
a Központi Statisztikai Hivatal által közzetett éves átlagos infláció mértékében emel.

5.3.) A Lízingbeadó a fentiekben felsorolt okokon túl vis maior események - hirtelen bekövetkező
nagyfokú pénz- és tőkepiaci zavarok - bekövetkezés esetén átmenetileg, kizárólag a zavar
elhárultáig, a PSZÁF egyidejű tájékoztatása mellett jogosult egyoldalúan kamatot, díjat vagy költséget
módosítani.

5.4.) A Lízingbeadó a lízingszerződésben a fentiekben szabályozottak szerinti egyoldalú kamat,
költség és díjmódosításon túl egyéb feltételt, ideértve az egyoldalú módosításra okot adó körülmények
felsorolását is, egyoldalúan nem módosítja a Lízingbevevő számára kedvezötlenül. A Lízingbeadó
egyoldalúan új díjat vagy költséget nem vezet be, és nem változtatja meg a Lízingbevevőre
hátrányosan a kamat, díj vagy költségelemek számítási módját. A Lízingbeadó a Lízingbevevővel
kötött szerződésnek a Lízingbevevő számára nem kedvezőtlen egyoldalú módosításának jogát
fenntartja.

VI. Előtörlesztés
6.1.) Amennyiben a Lízingbeadó a törlesztési ütemtervben előírt havi esedékes lízingdíj összegénél
magasabb összegű fizetést teljesít, az esedékes fizetési kötelezettség teljesítését követően
fennmaradó összeggel a Lízingbeadó a még esedékessé nem vált tőketartozást csökkenti oly módon,
hogyalízingdíjak száma és esedékességük időpontja nem változik, a fizetendő lízingdíj összege és
annak töke-kamat megbontás aránya ismételten megállapításra kerül. A Lízingbeadó a módosított
törlesztési ütemezést megküldi a Lízingbevevő részére. Elötörlesztés esetén a Lízingbevevő a
kondíciós lista szerinti Előtörlesztésidíj megfizetéséreköteles.

------------ - --
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VII. A Gépjármű üzemeltetése
7.1.) A lízingjogviszony időtartama alatt a Lízingbevevő viseli a Gépjármű birtoklásával és
üzemeltetésével összefüggő valamennyi költséget és a kárveszélyt, ideértve azokat a károkat is,
amelyek megtérítésére senki sem kőtelezhető. A költségek körében viselni köteles a szerződés
hatálya alatt esetlegesen kiszabásra kerülő szabálysértési és egyéb bírságot, és parkolási díjakat
valamint a kockázatot. A Lízingbevevő köteles a Gépjárművet az előírásoknak megfelelően
üzemeltetni, javíttatni, karbantartani, és elvárható gondossággal használni, birtokolni. A Lízingbevevő
köteles biztosítani az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, így kötelessége az
üzemeltetéshez előírt engedélyek beszerzése. A Lízingbevevő a Lízingbeadó felé kártérítési
felelősséggel tartozik a Gépjármű normál használatot meghaladó értékcsökkenésért, teljes vagy
részleges meghibásodásáért, megrongálódásáért, birtokán kívül kerüléséért.

7.2.) A Lízingbevevő a Gépjármű okmányaiban, hatósági jelzéseiben (forgalmi engedély,
érvényesítő címke, környezetvédelmi kártya, törzskönyv, rendszám) bekövetkezett bármilyen változást
vagy rongálódást köteles az illetékes hatóságnak és a Lízingbeadónak az arról való tudomásszerzést
követő 5 napon belül bejelenteni, illetőleg üzembentartói minőségénél fogva a szükséges
adatmódosítással kapcsolatban eljárni.

7.3.) A Lízingbeadó jelen szerződésben foglalt felhatalmazása alapján a Lízingbevevő jogosult és
egyben köteles a Gépjármű kezelési útmutatójában, szervizkönyvében vagy szervizfüzetében előírt
időpontokban a garanciális vizsgálatokat, műszaki állapot ellenőrzést és javításokat, illetve az
időszakos műszaki vizsgálatot elvégeztetni. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogya Gépjármű javítása
új gépjármű esetén kizárólag a Szállító hivatalos márkaszervizei, ennek hiányában a Lízingbeadó által
jóváhagyott szerviz által végeztethető el.

7.4.) A Lízingbevevő köteles a Gépjárművet rendeltetésszerűen használni. Kizárólag a Lízingbeadó
előzetes engedélyével lehet a Gépjárművet verseny, oktatás, taxi, illetőleg bármely más olyan célra
felhasználni, amely a normál használattal együtt járó kopást és elhasználódást meghaladó
elhasználódáshoz vezethet. A Lízingbevevő vétkességtől függetlenül köteles a Gépjármű
meghibásodását vagy rongálódását, saját költségén a károsodást megelőző állapot szerint
helyreállíttatni. A Lízingbevevő az ennek elmulasztásából eredő károkért a Lízingbeadónak kártérítési
felelősséggel tartozik. Ugyancsak kártérítési felelősséggel tartozik a Lízingbevevőazért a kárért, ami a
Lízingbeadót amiatt éri, hogy a Gépjármű piaci értéke elmarad a Gépjárművel azonos típusú (típus és
modell azonosítójú) és életkorú gépjárművek átlagos piaci értékétől, függetlenül attól, hogy a
Gépjármű megfelel-e a forgalmi- és üzembiztonsági előírásoknak, üzemkész és hibamentes
állapotban van-e. Vitás esetben a Lízingbevevő független minőségvizsgáló szerv (a Lízingbeadó által
elfogadott igazságügyi Gépjárműszakértő) szakértői véleményét kérheti. A szakértői véleményezés
költségeit a Lízingbevevő köteles viselni.

7.5.) A Lízingbevevő a Gépjárművön az átadás-átvételkori állapothoz képest utólagos beépítést,
változtatást, átalakítást, feliratok elhelyezését csak a Lízingbeadó előzetes írásos engedélye alapján,
kizárólagosan saját költségére végez(tet)het. A Lízingbeadó írásos felhatalmazása nélkül a "hatósági
átalakítási engedély" nem jogosítja fel Lízingbevevőt az átalakítás elvégzésére vagy elvégeztetésére.
A Gépjármű bármely átalakítása, megváltoztatása, csak a Gépjármű generálimportőrének hivatalos
márkaszervizei, ennek hiányában a Lízingbeadó által jóváhagyott szerviz által végeztethető.

7.6.) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogyaLízingbeadó a beépítéseken és átalakításokon írásos
beleegyezése hiányában is tulajdont szerez. Engedély nélküli beépítés, átalakítás esetében és
különösen a Lízingszerződés megszűnésekor a Lízingbeadó jogosult a Gépjármű átalakítás előtti
állapotának visszaállítását megkövetelni, vagy a Lízingbevevő költségére a visszaállítást elvégeztetni.

7.7.) A Gépjármű használatának vagy birtoklásának szüneteltetésével, illetőleg a Gépjármű
megsemmisülésével összefüggésben keletkezett bármely kár a Lízingbevevőt terheli, és nem érinti a
Lízingbevevő lízingdíj fizetési kötelezettségét. A Gépjármű meghibásodása vagy megsemmisülése
esetén a Lízingbeadó nem köteles cseregépjárművet biztosítani, illetőleg a Gépjármű helyébe lépő
értéket annak helyreállítására vagy pótlására fordítani.

7.8.) A Lízingbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a Gépjármű kizárólag a CASCO
biztosításban megjelölt országokba vihető ki.

VIII. Biztosítás és biztosítási események

8.1.) A Lízingbevevő köteles a birtokbaadással egyidejűleg a Gépjárműre qépjárrnü
felelősségbiztosítást kötni és a Lízingszerződés megszűnéséig gondoskodni annak fenntartásáról.
Lízingbevevő köteles meggyőződni arról, hogyabirtokbaadás időpontjában aláírt biztosítási ajánlat
alapján a biztosítás létrejött-e. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogya biztosítási szerződés
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hiányából eredő károkat - ideértve a Lízingbeadónál ezzel kapcsolatosan felmerülő károkat is -
viselni köteles, függetlenül attól, hogya biztosítási szerzödés létrejöttének elmaradása kinek róható
fel.

8.2.) Káresemény bekövetkezését a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadónak - lopáskár esetén
egyidejűleg a területileg illetékes rendőrkapitányságnak - 2 munkanapon belül bejelenteni és a
Biztosítónál a kárrendezés érdekében jelen szerződésben, valamint a Biztosítótársaság ügyfél és
termék tájékoztatójában foglaltak szerint eljárni. Totálkár és lopáskár káresemény bekövetkezése
esetén a Uzingszerződés megszűnik, és a felek a káresemény bekövetkezése napjára egymással
elszámolnak. A Lízingbeadó a casco biztosítás alapján a Biztosító által részére fizetett összeggel a
Lízingbevevővel szemben fennálló követelését csökkenti, annak a követelés megszűnését követően
fennmaradó részét a Lízingbevevő részére kifizeti. Abban az esetben, ha a Biztosító által fizetett
összeg nem éri el a Lízingbevevő Lízingbeadóval szemben fennálló teljes tartozását, úgy a
különbözetet a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadó részére a Lízingszerződés rendelkezései szerint
megfizetni.

8.3.) A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogyaLízingszerződés hatálya alatt a
Gépjárművet kizárólag a Szállító hivatalos márkaszervizeiben javíttatja. A Lízingbevevő tudomásul
veszi, hogy jelen kötelezettsége teljesítésének elmulasztása esetén a Lízingbeadó jogosult a
Lízingszerződést azonnali hatállyal felmondani.

8.4.) A Lízingbevevő köteles a sérült Gépjárművet a káresemény bekövetkezésekor a Lízingbeadó
által elfogadott vagy kijelölt márkaszervizbe szállíttatni, vagy helyszíni felmérést kérni és a
Lízingbeadó utasításai szerint eljárni, tudomásul veszi azonban, hogyakáreseményt szenvedett
Gépjármű helyreállítása a kárszemle jegyzőkönyv alapján a biztosító által fizetendő összeg
ismeretében rendelhető meg.

8.5.) A Lízingbeadó a Lízingszerződés megszűnését nem eredményező biztosítási esemény
kapcsán a biztosító által fizetendő összeg felvételére egyedi engedélyével felhatalmazhatja a
helyreállítást végző szervizt. A Lízingbevevő erre irányuló kérelmet a kárfelvételi jegyzőkönyv,
valamint a javítási számla (helyreállítása előtti időpontban javítási előkalkuláció) másolatának
csatolásával nyújthat be a Lízingbeadóhoz.

8.6.) Amennyiben a biztosítótársaság a Lízingbeadónak teljesíti a kifizetést, azt a Lízingbeadó a
Gépjármű helyreállításának igazolását követő 5 munkanapon belül a helyreállítást végző szerviznek,
amennyiben a helyreállítást a Lízingbevevő a szerviznek megelőlegezte és ezt a Lízingbeadó felé
hitelt érdemlően igazolja, a Lízingbevevőnek kifizeti. A Gépjármű megsemmisülése esetén a
Lízingbeadó nem köteles a biztosítási összeget a Gépjármű helyreállításáravagy pótlására fordítani.

8.7.) Biztosítási eseményesetén az önrészt a Lízingbevevő köteles megfizetni, illetve a
Lízingszerződés megszűnéséhez vezető biztosítási esemény kapcsán a Lízingbevevő köteles az
avultatás összegének megfizetésére is. A Lízingszerződés megszűnéséhez vezető biztosítási
esemény bekövetkezésekor a biztosító által fizetett összegek, valamint gazdasági totálkár esetében a
Gépjármű értékesítéséből befolyó összeg (roncsérték) minden esetben a Lízingbeadót illetik meg,
mely összegek a Lízingbevevő tartozásait csökkentik.

8.8.) Abban az esetben, ha a káresemény során bekövetkezett kár összege a Gépjármű értékéhez
viszonyítva különösen magas, akkor a Lízingbeadó a saját megítélése alapján, kockázatai
csökkentése érdekében jogosult a biztosító által kifizetett összeget a Lízingbevevő töketartozásainak
arányos - esetlegesen a Lízingszerződés megszűnését is eredményező - csökkentésére fordítani.
IX. Biztosítékok

9.1.) A Lízingbeadó az üzleti kapcsolat fennállása alatt bármikor jogosult a Lízingbevevőtől
megfelelő biztosítékot, vagy a korábban már nyújtott biztosíték kiegészítését kérni annak érdekében,
hogy a biztosíték mértéke minden esetben biztosítsa a Lízingbeadó Lízingbevevővel szemben
fennálló követelésének megtérülését. Az alkalmazandó biztosítékot a Lízingbeadó az ügyfélminősítés
során tett megállapítások alapján határozza meg. A Lízingbevevővel kötött egyedi szerződés
biztosítékaként a Lízingbeadó a Polgári törvénykönyvben felsorolt szerződést biztosító
mellékkötelezettségek bármelyikét, továbbá azonnali beszedési jogot, valamint a nem magánszemély
Lízingbevevő tulajdonosának kötelezettségvállalását is előírhatja a jogviszony fenntartásának
feltételeként. Amennyiben a Lízingbevevő a szerződés hatálya alatt a Lízingbeadó által kért biztosíték
nyújtásától elzárkózik, úgy a Lízingbeadó jogosult a további szolgáltatások felfüggesztésére, továbbá
megnövekedett kockázatai csökkentése érdekében a szerződés felmondására. A biztosítékok
nyújtásával - ideértve a szerződés megkötését is - fenntartásával és megszűnésével kapcsolatos
valamennyi költség a Lízingbevevőtterheli.
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9.2.) A Lízingbevevő köteles gondoskodni a Lízingbeadó javára alapított biztosfték fedezeti
értékének megőrzéséről. A Lízingbeadó jogosult ellenőrizni a biztosítékok meglétét, illetve azok
megfelelő kezelését. Ha a Lízingbevevő által biztosítékul lekötött vagyontárgy értéke a
szerződéskötéskori állapothoz képest csökken, így már nem nyújt kellő fedezetet, abban az esetben a
Lízingbevevő köteles a biztosítékot megfelelő módon kiegészíteni. A biztosíték értékében,
értékesíthetőségében vagy más lényeges körülményében bekövetkezett változásokról a Lízingbevevő
köteles haladéktalanul tájékoztatni a Lízingbeadót.

9.3.) A Lízingbeadó követelése érvényesítése során jogait oly módon gyakorolja, hogy az a
követeléseinek kielégítését a legeredményesebben szolgálja. A Lízingbeadó követelésének
rendezése során a Lízingbevevő bármely biztosítékul szolgáló vagyontárgyából sortartási kifogás
figyelembe vétele nélkül kereshet kielégítést. A biztosítékok érvényesítése eredményeképpen befolyt
összegeket a Lízingbeadó elsősorban követelése kielégítésére használja fel, az azt meghaladó
mértékben pedig átutalja a Lízingbevevő által megjelölt bankszámlára. A Lízingbeadó követelései
teljes megtérülését követően a Lízingbevevő kérésére és költségére gondoskodik a biztosítékok
felszabadításáról.

9.4.) A Lízingbeadóval fennálló üzleti kapcsolat során a Lízingbevevő köteles biztosítani, hogya
Lízingbeadónak a Lízingbevevővel kötött szerződésből eredő jogai és követelései legalább azonosan
(pari passu) rangsorolódjanak a Lízingbevevővel szemben a szerződéskötés időpontjában fennálló és
az azt követően keletkező összes egyéb hitelezői igénnyel. A Lízingbevevő kötelezi magát továbbá
arra, hogy nem hoz olyan döntést és nem vállal olyan kötelezettséget, mellyel a Lízingbeadót más
hitelezőjével szemben kedvezőtlenebb helyzetbe hozná.

X. A Lízingbevevő Gépjárművel kapcsolatos egyéb kötelezettségei
10.1.) A Lízingbevevő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogya
Lízingbeadó tulajdonát sérelem ne érje. A Lízingbevevő a Gépjárművet meg nem terhelheti, el nem
zálogosíthatja, a Lízingbeadó kifejezett erre irányuló írásbeli hozzájárulása nélkül tovább bérbe nem
adhatja, a Gépjármű birtoklását vagy használatát harmadik személynek (magánszemély Lízingbevevő
esetén kivételt képez ez alól a vele közös háztartásban élő vezetői engedéllyel rendelkező nagykorú
közeli hozzátartozó) át nem engedheti. Amennyiben a Lízingbeadó erre engedélyt ad, a Lízingbevevő
a harmadik személy magatartásáért sajátjaként felelős.

10.2.) A Lízingbevevő a Gépjármű eltűnése (ideértve a lopás esetét is), zár alá vétele, lefoglalása,
végrehajtási eljárásba vonása, valamint a nem magánszemély Lízingbevevő ellen induló
végelszámolási, felszámolási, csődeljárás veszélye esetén vagy bekövetkeztekor köteles a
Lízingbeadót haladéktalanul írásban értesíteni. Ugyancsak köteles a Lízingbevevő a Lízingbeadót
értesíteni, amennyiben a Gépjárművel kapcsolatosan a szállítóval szemben a 3.2 pontban foglaltak
alapján szavatossági igényt kíván érvényesíteni. A jelen pontban foglalt értesítések elmulasztása
súlyos szerződésszegésnek minősül.

10.3.) A Lízingbeadó jogosult a szerződés rendelkezéseinek - különösen azon kötelezettségeknek,
amelyek elmulasztása azonnali hatályú felmondáshoz vezethet - betartását ellenőrizni, amely jog
gyakorlását a Lízingbevevő biztosítani köteles. Ugyancsak köteles a Lízingbevevő a Lízingbeadó
felhívására bármely, a szerződésben foglalt jogok gyakorlásához, illetőleg kötelezettségek
végrehajtásához szükséges nyilatkozatot haladéktalanul megtenni és a vonatkozó okiratot a
Lízingbeadó rendelkezésére bocsátani.

10.4.) Amennyiben valamely felügyeleti szerv, illetve hatóság ellenőrzést gyakorol, vagy más olyan
hatósági eljárást végez a Lízingbevevővel szemben, amely a Gépjárműre hatással lehet, a
Lízingbevevő köteles az eljárás megindításáról, megszűnéséről, valamint annak végeredményéről,
illetve a Lízingbeadó erre vonatkozó igénye esetén a Lízingbeadó által az üggyel kapcsolatban feltett,
a szerződés teljesítésével összefüggő kérdésekről a Lízingbeadóthaladéktalanul tájékoztatni.
XI. A szerződés megszűnése

11.1.) A jelen szerződés (i) a Lízingbevevő fizetési kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésével,
(ii) a Lízingbeadó azonnali hatályú felmondásával vagy (iii) a Lízingbevevő jogutód nélküli
megszűnésével szűnik meg. A Gépjármű megsemmisülésével csak a jelen szerződésben
szabályozottak szerinti lízingjogviszony szűnik meg, az abból eredően fennmaradó, a Lízingbevevő
által a 11.4.) pontban foglaltak szerint fizetendő összeg a jelen szerződés szerint fizetendő lízingdíjak
módosításával, a törlesztésre irányadó szabályok szerint kerül megfizetésre.

11.2.) A jelen szerződés a Lízingbevevő részéről egyoldalúan nem mondható fel, a szerződésnek a
Lízingbevevő által kezdeményezett megszüntetésére kizárólag a VI. fejezetben szabályozott
előtörlesztés esetén kerülhet sor.
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11.3.) A Lízingbevevő lízingdíj fizetési kötelezettségei maradéktalan teljesítése esetén a
Lízingbeadó írásbeli nyilatkozatot állít ki arról, hogy a Lízingbevevő megszerezte a Gépjármű
korlátozásmentes tulajdonjogát.

11.4.) A Gépjármű megsemmisülésének minősül annak eltulajdonítása, illetőleg az akáresemény,
amelynek következtében a biztosítótársaság megállapítása szerint helyrehozhatatlan műszaki vagy
gazdasági totálkárt szenved. Ha a Gépjárművet eltulajdonítják, abban az esetben a rendőrségi
nyomozást felfüggesztő határozatának, ha a Gépjármű totálkárt szenved, akkor a biztosító totálkárra
vonatkozó nyilatkozatának Lízingbeadó általi kézhezvételekor állapítható meg a Gépjármű
megsemmisülésének, és egyben a Lízingjogviszony megszűnésének időpontja. Ennek megfelelően a
Lízingbevevő akáresemény bekövetkeztétől függetlenül továbbra is változatlan tartalommal köteles
teljesíteni a szerződésből eredő fizetési kötelezettségét az alábbi bekezdésben szabályozottak
figyelembevételével. A Gépjármű megsemmisülése esetén a lízing jogviszonyakáresemény
bekövetkezésének időpontjában, azaz visszamenőleges hatállyal szünik meg.

Jelen szerződés aláírásával a felek megállapodnak abban, hogya lízingjogviszonynak a Gépjármű
megsemmisülése következtében történő megszűnésével egyidejűleg minden kifejezetten erre irányuló
külön jognyilatkozatuk nélkül a megszűnt lízingjogviszonyból eredő tartozások megfizetésére
részletfizetési megállapodást kötnek, amelyet az elszámolás megküldését követően foglalnak írásba.
A részletfizetési megállapodás alapján fizetendő havi részletek összege megegyezik a megszűnt
lízingjogviszony fizetési ütemtervében rögzített összegekkel. A Lízingbevevőnek a lízingjogviszony
futamidő lejárta előtti megszűnéséből eredően keletkezett egy összegű fizetési kötelezettségét a
Lízingbeadó a részletfizetési megállapodás létrejöttét követően, utólag, a rendőrségi nyomozást
felfüggesztő határozatának, illetőleg a biztosító totálkárra vonatkozó nyilatkozatának kézhezvételétől
számított 15 napon belül a 12. pont szerinti elszámolás megküldésével közli, Az elszámolás
ismeretében bármelyik fél igényelheti a jelen pont szerinti részletfizetési megállapodás közös
megegyezéssel történő módosítását. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha nem
teljesíti a jelen pont szerint létrejött részletfizetési megállapodás szerinti fizetési kötelezettségét, a
Lízingbeadó jogosult a részletfizetési megállapodást azonnali hatállyal felmondani. Az azonnali
hatályú felmondással a Lízingbevevőnek a megszűnt lízingjogviszonyból eredő, 11.7.) pontban
foglaltak szerint megállapított fizetési kötelezettsége egy összegben, azonnali hatállyal esedékessé
válik.

11.5.) A lízingjogviszony 11.1.) pontban foglaltak szerinti megszűnése estén a Lízingbevevő a
Gépjármű birtokában lévő okmányait és tartozékait az elszámolás kézhezvételét követő 2
munkanapon belül köteles átadni a Lízingbeadó képviselője részére. Amennyiben a Lízingbevevő
nem gondoskodott a gazdaságosan nem helyreállítható Gépjárműnek a Lízingbeadó által megjelölt
telephelyre történő elszállíttatásáról, azt a Lízingbeadó a Lízingbevevő költségére elvégezteti.

11.6.) A Lízingbeadó a jelen szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani, ha:
a) a Lízingbevevő jelen szerződés 2.8.), 4.1.), 4.5.), 4.6.), 7.1.)-7.4.), 7.8.), 8.1.)-8.4.), 8.7.),

9.1.)-9.2), 10.2), 10.3.) és 10.4.) pontjaiban foglalt kőtelezettségeinek nem tesz eleget,
mely súlyos szerződésszegésnekrninösüí,

b) a Lízingbevevő jelen szerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettsége
teljesítésének késedelme a 15 napot meghaladja,

c) a Lízingbevevő vagy a dologi adós megszegi a jelen szerződésből eredő fizetési
kötelezettségekteljesítésének biztosítására szolgáló biztosítéki szerződést,

d) A Lízingbevevö a Lízingbeadó által előírt adatszolgáltatási, tájékoztatási
kötelezettségének a Lízingbeadó erre irányuló felhívásában foglaltak ellenére sem tesz
eleget,

e) a Gépjármű káresemény folytán jelentős értékvesztést szenved, vagy az időközben
bekövetkező árfolyamváltozások hatására a Gépjármű fedezeti értéke jelentős mértékben
lecsökken és a Lízingbevevő nem gondoskodik a Lízingbeadó részéről elfogadható
mértékű biztosíték nyújtásáról

f) a nem magánszemély Lízingbevevő ellen felszámolási eljárást kezdeményezett harmadik
személy, illetve ha az ilyen Lízingbevevőcsöd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárást
kezdeményezettönmaga ellen,

g) a Lízingbevevőellen végrehajtási eljárás indult
h) a Lízingbevevőnek Lízingbeadóval szemben fennálló bármely egyéb jogviszonyát

szerződésszegés miatt a Lízingbeadójogosult felmondani,
i) az Üzletszabályzatáltalános részében meghatározottegyéb esetekben.

11.7.) A szerződés azonnali hatállyal történő felmondása esetén a Lízingbevevő köteles a
Lízingbeadó felhívására a Lízingbeadó jelen szerződésre tekintettel felmerült valamennyi követelését
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(ideértve az elmaradt lízingdíjak, továbbá a késedelmi kamat összegét, a szerződésre tekintettel
fizetendő díjakat, valamint a Lízingbeadó érdekkörében a szerződés idő előtti felmondására tekintettel
felmerült költségeket) a felhívásban megjelölt határidőre megfizetni.

11.8.) A lízing szerződés azonnali hatállyal történő felmondás miatt történő megszűnése esetén a
Lízingbevevő Gépjárműre vonatkozó használati és birtoklási joga is megszűnik, és köteles azt
tartozékaival és okmányaival együtt a felmondás kézhezvételét követő 2 munkanapon belül a
Lízingbeadó részére átadni. Amennyiben Lízingbevevő birtokba adási kötelezettségének nem tesz
eleget, a Lízingbeadójogosult a Gépjárművet a Uzingbevevő költségére

a) birtokba venni és elszállíttatni,
b) jogosulatlan használatát megakadályozni,
c) hatósági engedélyeinek visszavonásáról intézkedni.

11.9.) A Gépjárművet a Lízingbevevő a jelen szerződés 7.4.) pontjában rögzítettek szerinti normál
elhasználódásnak megfelelő állapotban köteles átadni a Lízingbeadó részére. Amennyiben a normál
állapot nem biztosított, a Uzingbeadó ebből származó kárát jogosult Lízingbevevővel szemben
érvényesíteni.

11.10.) Abban az esetben, ha jelen szerződés a Lízingbevevő halála miatt szűnik meg, a Lízingbeadó
a jogerős hagyatéki végzésben megjelölt örökösökkel számol el.
XII. Elszámolás

12.1.) A Lízingbeadó a Lízingbevevő számára minden naptári évről a tárgyévet követő január 31-ig
tételes elszámolást küld.

12.2.) A jelen szerződés azonnali hatályú felmondása vagy futamidő lejárata előtti megszüntetése
esetén a Lízingbeadó a szerződés megszűnésének időpontjára tételes elszámolást készít. Az
elszámolás tartalmazza a Lízingbeadónak a Lízingbevevővel szemben jelen megállapodás alapján
ezen időpontban fennálló követeléseit jogcím szerint, illetőleg a teljes követelés összegét csökkentő
tényezőket.

A Lízingbeadó a Lízingbevevővel szemben fennálló követeléseivel szembe állítja a
visszaszármaztatott Gépjármű értékesítéséből ténylegesen befolyt, illetőleg a biztosító által a
Lízingbeadó részére a Gépjárműre tekintettel folyósított összeget. A Lízingbevevő tudomásul veszi,
hogy az elszámolásban közölt követelésösszeget a Lízingbeadó a Gépjármű értékesítését követően,
az abból befolyó, a számláján jóváírt vételár összegének ismeretében azonban a birtokbavétel
időpontjára visszamenőleges hatállyal csökkenti. A Lízingbeadó a Gépjármű értékesítésére határidőt
nem vállal, az elszámolás kézhezvétele és a vételárösszegnek a Lízingbeadó számláján történő
jóváírásáig eltelt időszakban a Lízingbevevő viseli a finanszírozási és egyéb kockázatokat, azaz a
jelen szerződés szerinti kamatfizetési kötelezettsége a részéről meg nem fizetett összeg után
folyamatosan fennáll. Abban az esetben, ha a Lízingszerződés a lízingdíjakat devizában állapítja
meg, a Gépjármű forintban megállapított áron történő értékesítése esetén a Lízingbeadó a
Lízingbevevővel szemben devizában megállapított követelését a Gépjármű értékesítési árának az
MNB által az adott devizára az elszámolás napjára jegyzett közép árfolyamon számított ellenértékével
csökkenti.

12.3.) Az elszámolás alapján fennálló követelést a fizetési kötelezettséggel érintett fél az elszámolás
kézhezvételét követő 5 munkanapon belül köteles a jogosult felé kiegyenlíteni.
XIII. Vegyes rendelkezések

13.1.) A Lízingbevevőjelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Lízingbeadót, hogyaLízingbeadó
által rendelkezésére bocsátott azonosító kód alkalmazásával a Lízingbeadó rendelkezésére álló bank
, biztosítási vagy üzleti titoknak minősülő bármely tényt, adatot vagy információt telefonos
ügyfélszolgálatán keresztül a kód birtokában lévő személynek kiadhassa. A Lízingbevevő tudomásul
veszi, hogy az azonosító kód a Lízingbevevő személyes azonosítását szolgálja, alkalmazása esetén a
Lízingbeadó a Lízingbevevőtől további azonosítást nem kér. Az azonosító kód alkalmazásával a
Lízingbeadó a Lízingbevevő telefonon adott utasításainak erre vonatkozó külön írásbeli megállapodás
hiányában is eleget tesz.

A Lízingbevevő jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogya rendelkezésére
bocsátott/bocsátandó "azonosító kódot" csak személyesen használja, valamint hogy az "azonosító
kódot" megőrzi, és azt mások rendelkezésére nem bocsátja. A Lízingbevevö jelen szerződés
aláírásával tudomásul veszi, hogy az "azonosító kód" elvesztéséből, mások részére történt átadásából
származó felelősség kizárólag öt terheli és a Lízingbeadó az ebből eredő bárminemű felelősségét
kizárja. A Lízingbevevő jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy az "azonosító kód" elvesztését,

.'H1rt:, .rer,
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megsemmisülését, mások számára való hozzáférését haladéktalanul írásban bejelenti a Lízingbeadó
részére. Ezen írásbeli bejelentés kézhezvételét követően a Lízingbeadó az "azonosító kód"
alkalmazásával további adatot nem szolgáltat ki.

13.2.) A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződésből eredő jogaik
gyakorlása, illetve kötelezettségeik teljesítése során egymás kölcsönös érdekeire tekintettel járnak el,
a köztuk. jelen szerződés teljesítése során felmerült jogvitákat elsősorban békés úton, egyeztető
tárgyalások útján rendezik.

A Felek, a jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitáik esetére, a hatásköri szabályokra és a
pertárgy értékére való tekintettel, kikötik a Lízingbeadó székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező
bíróság kizárólagos illetékességét.

13.3.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok -
különös tekintettel a Polgári törvénykönyv, továbbá a Lízingbeadó Üzletszabályzatának rendelkezései
irányadóak. A Lízingbeadó a fogyasztó hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 16. § (1) bek 24.
pontjában foglaltak alapján tájékoztatja az Lízingbevevőt, hogy felügyeleti hatósága a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete, amelynek címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

13.4.) Jelen szerződés kizárólag az itt felsorolt mellékletekkel együttesen érvényes. Jelen szerzödés
aláírásával a Lízingbevevő kifejezetten elismeri, hogy a fenti okiratokat a számára hiánytalanul
átadták. Jelen szerződés hatálybalépésének feltétele a Gépjárműre vonatkozó adásvételi szerzödés
hatálybalépése és Lízingbeadó által a Lízingbevevő fizetési kötelezettségei teljesítésének
biztosítékaként esetlegesen előírt egyéb biztosítéki szerződés(ek) hatályba lépése.

13.5) Jelen szerződés aláírásával a Lízingbevevő kijelenti, hogyaszerződéskötést megelőzően a
hatályos magyar jogszabályok, valamint az Etikai kódex által előírt valamennyi tájékoztatást megkapta
a Lízingbeadótól, és a szerződés megkötésére vonatkozó döntését saját, illetőleg háztartása
teherviselési képességének ismeretében, kellő mérlegelés után hozta.

13.6.) Jelen szerződés aláírásával a Lízingbevevő a pénzmosás megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 8..§-ában foglaltaknak megfelelően kijelenti, hogya
szerződésben részletezett szolgáltatást a saját nevében és javára veszi igénybe.

13.7.) A felek egyéb megállapodásai:

Felek jelen szerződést átolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag aláírják.

Kelt: Budapest, 2014. 04 hónap 30 nap

~~ .....LJ....g...
K&H Bank Zrt.
Lízingbeadó
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Mellékletek:
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet

Üzletszabályzat
Lizingdíj fizetési ütemezés
Adásvételi jegyzőkönyv, Átadás-átvételi jegyzőkönyv
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FIZETÉSI ÜTEMTERV
2. számú melléklet

37. Vételár:
38. Lízing időtartama:
39. 1 havi BUBORszerződés kötéskori értéke:
40. Lízingdíj fizetési ütemezés:

3511 752 HUF
60 hónap

2,6%

Sorszám Esedékesség Tőke Kamat Lízingdíj
1. átadás-átvételt rneqelőzően 1299625 HUF - 1299625 HUF2. 2014.06.02 31848 HUF 10521 HUF 42369 HUF3. 2014.07.02 32334 HUF 10035 HUF 42369 HUF4. 2014.08.04 31494 HUF 10875 HUF 42369 HUF5. 2014.09.02 32952 HUF 9417HUF 42369 HUF6. 2014.10.02 32779 HUF 9590 HUF 42369 HUF7. 2014.11.03 32301 HUF 10068 HUF 42369 HUF8. 2014.12.02 33388 HUF 8981 HUF 42369 HUF9. 2015.01.02 32928 HUF 9441 HUF 42369 HUF10. 2015.02.02 33084 HUF 9285 HUF 42369 HUF11. 2015.03.02 34125 HUF 8244 HUF 42369 HUF12. 2015.04.02 33404 HUF 8965 HUF 42369 HUF13. 2015.05.04 33279 HUF 9090 HUF 42369 HUF14. 2015.06.02 34279 HUF 8090 HUF 42369 HUF15. 2015.07.02 34158 HUF 8211 HUF 42369 HUF16. 2015.08.03 33778 HUF 8591 HUF 42369 HUF

17. 2015.09.02 34471 HUF 7898 HUF 42369 HUF
18. 2015.10.02 34629 HUF 7740 HUF 42369 HUF19. 2015.11.02 34536 HUF 7833 HUF 42369 HUF
20. 2015.12.02 34948 HUF 7421 HUF 42369 HUF
21. 2016.01.04 34383 HUF 7986 HUF 42369 HUF
22. 2016.02.02 35504 HUF 6865 HUF 42369 HUF
23. 2016.03.02 35662 HUF 6707 HUF 42369 HUF
24. 2016.04.04 34917 HUF 7452 HUF 42369 HUF
25. 2016.05.02 36196 HUF 6173 HUF 42369 HUF
26. 2016.06.02 35707 HUF 6662 HUF 42369 HUF
27. 2016.07.04 35667 HUF 6702 HUF 42369 HUF
28. 2016.08.02 36454 HUF 5915 HUF 42369 HUF
29. 2016.09.02 36220 HUF 6149 HUF 42369 HUF
30. 2016.10.03 36392 HUF 5977 HUF 42369 HUF
31. 2016.11.02 36752 HUF 5617 HUF 42369 HUF
32. 2016.12.02 36921 HUF 5448 HUF 42369 HUF
33. 2017.01.02 36915 HUF 5454 HUF 42369 HUF
34. 2017.02.02 37091 HUF 5278 HUF 42369 HUF
35. 2017.03.02 37761 HUF 4608 HUF 42369 HUF
36. 2017.04.03 37288 HUF 5081 HUF 42369 HUF
37. 2017.05.02 37930 HUF 4439 HUF 42369 HUF
38. 2017.06.02 37805 HUF 4564 HUF 42369 HUF
39. 2017.07.03 37985 HUF 4384 HUF 42369 HUF
40. 2017.08.02 38301 HUF 4068 HUF 42369 HUF
41. 2017.09.04 38088 HUF 4281 HUF 42369 HUF
42. 2017.10.02 38900 HUF 3469 HUF 42369 HUF
43. 2017.11.02 38714 HUF 3655 HUF 42369 HUF
44. 2017.12.04 38786 HUF 3583 HUF 42369 HUF
45. 2018.01.02 39294 HUF 3075 HUF 42369 HUF
46. 2018.02.02 39269 HUF 3100HUF 42369 HUF
47. 2018.03.02 39738 HUF 2631 HUF 42369 HUF

;

A

--------
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48. 2018.04.02 39645 HUF 2724 HUF 42369 HUF

49. 2018.05.02 39915 HUF 2454 HUF 42369 HUF

50. 2018.06.04 39872 HUF 2497 HUF 42369 HUF

51. 2018.07.02 40421 HUF 1948 HUF 42369 HUF

52. 2018.08.02 40405 HUF 1964 HUF 42369 HUF

53. 2018.09.03 40540 HUF 1829 HUF 42369 HUF

54. 2018.10.02 40892 HUF 1477 HUF 42369 HUF

55. 2018.11.02 40985 HUF 1 384 HUF 42369 HUF

56. 2018.12.03 41 179 HUF 1190HUF 42369 HUF

57. 2019.01.02 41407 HUF 962 HUF 42369 HUF

58. 2019.02.04 41521 HUF 848 HUF 42369 HUF

59. 2019.03.04 41 828 HUF 541 HUF 42369 HUF

60. 2019.04.02 41995 HUF 374 HUF 42369 HUF

61. 2019.05.02 42175HUF 194 HUF 42369 HUF

Kelt: Budapest, 2014.04.30.

...k2 ~,JJ~ v. .
K&H Bank Zrt.
Lízingbeadó

..LV~··Aif;;i~~·············
v ) Lízingbevevó
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GÉPJÁRMŰ TÁRGYÁBAN KÖTÖTT

ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LiZINGSZERZŐDÉS

o 6 -05- 2014
Amely létrejött

Név: K&H Bank Zrt.
Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Cégjegyzékszám: 01 10 041043 ÉS
Csoportadó-azonosítószám: 17780120-5-43

mint Lízingbeadó
között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

Név: ALFÖLDVíz Zrt.
Székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Cégjegyzékszám: 04 10 001580
Adószám: 13100887-2-04

mint Lízingbevevő

I. A lízingszerződés tárgya és pénzügyi feltételei
1.1. Jelen szerzödés alapján a Lízingbeadó vállalja, hogy a jelen szerződésben meghatározott
Gépjárművet megvásárolja, annak érdekében, hogy azt a Lízingbevevő részére zárt végű pénzügyi
lízingbe adja. A szerződés aláírásával a Lízingbevevő a Gépjárművet lízingbe veszi és vállalja, hogya
szerződésben megállapított díjakat határidőre megfizeti a Lízingbeadó részére. A Gépjármű a
futamidő letelte, a lízingdíjak és a maradványérték megfizetése után Lízingbeadó erre vonatkozó
külön nyilatkozatával a Lízingbevevő tulajdonába kerül (zárt végű pénzügyi lízing). A lízingjogviszony
megfelel a Hitelintézetekröl és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII törvényben foglalt
rendelkezéseknek.

1.2 A Gépjármű azonosítói
Gyártmány, Renault D 6,5 L1 150E6 Atadás várható Atadás-átvételi jegyzőkönyv
t.!E_us: időpont ja: szerint
Eurotax kód: - Szállító: "Meszlényi-Autó" Kft.
Alvázszám: Atadás-átvételi

Szállító székhelye: 5600 Békéscsaba, Almáskerti
j~zőkönyv szerint Ipari Park 2.

Motorszám: Atadás-átvételi Szállító
0409004726jegyzőkönyv szerint cégjegyzékszám:

~ártási év: 2014 G_yáriextrák: -
Forgalmi Atadás-átvételi

Kiegészítő extrák:rendszám: jegyzőkönyv szerint -

1.3 A pénzügyi lízingszerződés pénzügyi feltételei

A lízingdíjak megállapításánál alapul
11 447244,- Ftvett, áfa nélküli piaci ár:

Első lízingdíj összege és devizaneme: 5380205,- Ft
Első lízingdíj esedékessége: átadás-átvételt megelőzően
A havi lízingdíj összf!9.e és devizaneme: 175399,- Ft

a díjfizetések esedékessége a
A pénzügyi lízingszerződés futamideje: 60 hónap mellékelt fizetési ütemezés

szerint
Deviza szerződés kötéskori árfolyama: -
Referencia kamatláb I mértéke az

1 havi BUBOR 2,60%elfogadás időpontjában:
Alkalmazott kamatfelár: 3,0% p. a.
THM mértéke -
A lízingdíjak tőke-kamat megbontása: a törlesztési ütemezésben foglaltak szerint
Maradványérték összege és - -devizaneme

Egyéb díjak költségek Jelen szerződés 4.3 pontja, valamint a Lízingbeadó
kondíciós listála szerint

e:
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1.4 Biztosítékok

Szerződés me n evezés e Kelte KötelezettFelhatalmazó levél ALFOLDVIZ Zrt.

1.5 Biztosítás

CASCO Kötelező felelősség-
Biztosító neve biztosító neve
CASCO Kötelező felelősség-
Biztosítás biztosítás típusa
típusa
Biztosítási 10%, de minimum 50.000,- Ft
önrész

A Lízingbevevő a jelen szerzödés tárgyát képező Gépjárműre köteles teljes körű casco biztosítást
kötni, amelyet a Lízingszerződés hatálya alatt a Lízingbeadó hozzájárulása nélkül nem jogosult
megszüntetni vagy módosítani. A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogya Gépjárműre
vonatkozó átadás átvételi jegyzőkönyvet kizárólag abban az esetben írja alá, ha a gépjármű
rendelkezik Biztosító által előírt minimális védelmi követelményekkel.

II. A pénzügyi lízingszerződés létrejötte és a gépjármű átvétele

2.1.) A szerzödö felek megállapodnak abban, hogyaLízingbeadó a Lízingbevevő által megfelelő
gondossággal kiválasztott gépjárművet a jelen szerződés 1.2. pontjában megjelölt Szállítótól, mint
eladótól megvásárolja, annak érdekében, hogya Lízingbevevő részére lízingbe adja. A megrendelés
és/vagy az adásvételi szerződés aláírásával a Lízingbevevő azt is elismeri, hogy az abban foglaltak
szerinti Gépjármű minden szempontból megfelel lízingbe vételi szándékának, tudomásul veszi
továbbá, hogy az adásvételi szerződésben meghatározott körülmények módosulása miatt a
Lízingszerződés egyes feltételei (szállítási határidő, a Gépjármű beszerzési ára stb.) ezen
változásokkal összhangban megváltozhatnak. Az adásvételi szerződésből eredően a vevőt terhelő
kötelezettségek teljesítése - a vételár szerződés szerinti kiegyenlítésének kivételével - a Lízingbevevőt
terheli.

2.2.) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy mivel a Gépjárművet a saját céljaira maga választotta
ki, a Lízingbeadó semmilyen formában nem felel a Gépjármű lízingbeadás céljára történő
hasznosíthatóságáért és az Adásvételi Szerződésben foglalt szállítói kötelezettségek Szállító részéről
történő teljesítéséért. E címen a Lízingbevevő a Lízingbeadóval szemben sem a lízingdíj
csökkentésére, sem a lízingdíj megfizetésének beszüntetésére, sem bármilyen kártérítésre nem
támaszthat igényt.

2.3.) Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződés rendelkezései szerint az első lízingdíjnak és
ÁFA-nak megfelelő, vagy egyébként a Lízingszerződés alapján a Lízingbeadó részére járó bármely
egyéb összeget a Szállító részére köteles megfizetni, a Gépjármű vételárának kiegyenlítése során a
Lízingbeadó ezen összegeket aSzállítóra engedményezi a Gépjármű vételára kiegyenlítésének
keretében. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogyaLízingbeadó a Gépjármű még ki nem egyenlített
vételárát (engedményezés esetén a Gépjármű vételárának a Lízingbevevő által igazoltan a Szállító
részére kifizetett összegekkel csökkentett részét a 2.5.) pontban foglaltak szerinti átadás-átvételi
jegyzőkönyv kézhezvételét, egyben a)-i) pontban foglaltak maradéktalan és együttes teljesülését
követően fizeti meg a Szállító részére.

a) a Lízingbeadó kézhez vette a Lízingbevevő által aláírt Lízingszerződést, továbbá
amennyiben azt a Lízingbeadó előírta, az ügylettel kapcsolatos érvényesen alaírt
biztosítéki szerződést

b) amennyiben a Gépjármű szállítója nem magánszemély, a Lízingbeadó részére átadásra
kerül a nevére kiállított, a Gépjármű azonosító számát is tartalmazó tételes, szabályos, az
adásvételi szerződésben foglaltak szerinti végszámla, amelynek fizetendő összegében a
Lízingbeadónak járó, de a Lízingbevevö által a Szállítóhoz befizetett összegek is
feltüntetésre kerültek, "pénzügyileg rendezett" megjegyzéssel, (magánszemély Szállító
esetén a számlát az adásvételi szerződés, illetőleg a Szállítónak a részére megfizetett
összegre vonatkozó nyilatkozata helyettesíti)

c) az Lízingbevevő részéről maradéktalanul megfizetésre került az első lízingdíj és az ÁFA
összege,

d) a Gépjárműre megkötésre került a jogszabály által előírt kötelező gépjármű
felelősségbiztosítás,

rv
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GÉPJÁRMŰ TÁRGYÁBAN KÖTÖTT

ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LíZINGSZERZŐDÉS

Amely létrejött

Név: K&H Bank Zrt.
Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Cégjegyzékszám: 01 10 041043 ÉS
Csoportadó-azonosító szám: 17780120-5-43

mint Lízingbeadó
között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

Név: ALFÖLDVíz Zrt.
Székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Cégjegyzékszám: 04 10 001580
Adószám: 13100887-2-04

mint Lízingbevevő

I. A lízingszerződés tárgya és pénzügyi feltételei
1.1. Jelen szerződés alapján a Lízingbeadó vállalja, hogy a jelen szerződésben meghatározott
Gépjárművet megvásárolja, annak érdekében, hogy azt a Lízingbevevő részére zárt végű pénzügyi
lízingbe adja. A szerzödés aláírásával a Lízingbevevő a Gépjárművet lízingbe veszi és vállalja, hogya
szerződésben megállapított díjakat határidőre megfizeti a Lízingbeadó részére. A Gépjármű a
futamidő letelte, a lízingdíjak és a maradványérték megfizetése után Lízingbeadó erre vonatkozó
külön nyilatkozatával a Lízingbevevő tulajdonába kerül (zárt végű pénzügyi lízing). A lízingjogviszony
megfelel a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII törvényben foglalt
rendelkezéseknek.

1.2 A Gépjármű azonosítói
Gyártmány,

Renault D 6,5 L1 150E6 Atadás várható Atadás-átvételi jegyzőkönyvtípus: időpont ja: szerint
Eurotax kód: - Szállító: "Meszlényi-Autó" Kft.
Alvázszám: Atadás-átvételi

Szállító székhelye: 5600 Békéscsaba,Almáskerti
jegyzőkönyv szerint Ipari Park 2.

Motorszám: Atadás-átvételi Szállító
0409004726jegyzőkönyv szerint cégjegyzékszám:

Gvártási év: 2014 Gyári extrák: -
Forgalmi Atadás-átvételi

Kiegészítő extrák:rendszám: jegyzőkönyv szerint -

1.3 A pénzügyi lízingszerződés pénzügyi feltételei

A lízingdíjak megállapításánál alapul
11 447244,- Ftvett, áfa nélküli piaci ár:

Első lízingdíj összege és devizaneme: 5380205,- Ft
Első lízingdíj esedékessége: átadás-átvételt megelőzően
A havi lízingdíj összege és devizaneme: 175399,- Ft

a díjfizetések esedékessége a
A pénzügyi lízingszerződés futamideje: 60 hónap mellékelt fizetési ütemezés

szerint
Deviza szerződés kötéskori árfolyama: -
Referencia kamatláb I mértéke az

1 havi BUBOR 2,60%elfogadás időpontjában:
Alkalmazott kamatfelár: 3,0% p. a.
THM mértéke -
A lízingdíjak tőke-kamat megbontása: a törlesztési ütemezésbenfoglaltak szerint
Maradványérték összege és - -devizaneme

Egyéb díjak költségek Jelen szerződés 4.3 pontja, valamint a Lízingbeadó
kondíciós listája szerint

_e:
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1.4 Biztosítékok

Szerződés me nevezése Kelte KötelezettFelhatalmazó levél ALFOLDVIZ Zrt.

1.5 Biztosítás

CASCO Kötelező felelősség-
Biztosító neve biztosító neve
CASCO Kötelező felelősség-
Biztosítás biztosítás típusa
t~usa
Biztosítási 10%, de minimum 50.000,- Ft
önrész

A Lízingbevevő a jelen szerződés tárgyát képező Gépjárműre köteles teljes körű casco biztosítást
kötni, amelyet a Lízingszerződés hatálya alatt a Lízingbeadó hozzájárulása nélkül nem jogosult
megszüntetni vagy módosítani. A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogya Gépjárműre
vonatkozó átadás átvételi jegyzőkönyvet kizárólag abban az esetben írja alá, ha a gépjármű
rendelkezik Biztosító által előírt minimális védelmi követelményekkel.

ll. A pénzügyi lízingszerződés létrejötte és a gépjármű átvétele

2.1.) A szerzödö felek megállapodnak abban, hogyaLízingbeadó a Lízingbevevő által megfelelő
gondossággal kiválasztott gépjárművet a jelen szerződés 1.2. pontjában megjelölt Szállítótól, mint
eladótól megvásárolja, annak érdekében, hogya Lízingbevevő részére lízingbe adja. A megrendelés
és/vagy az adásvételi szerződés aláírásával a Lízingbevevő azt is elismeri, hogy az abban foglaltak
szerinti Gépjármű minden szempontból megfelel lízingbe vételi szándékának, tudomásul veszi
továbbá, hogy az adásvételi szerződésben meghatározott körülmények módosulása miatt a
Lízingszerződés egyes feltételei (szállítási határidő, a Gépjármű beszerzési ára stb.) ezen
változásokkal összhangban megváltozhatnak. Az adásvételi szerződésből eredően a vevőt terhelő
kötelezettségek teljesítése - a vételár szerzödés szerinti kiegyenlítésének kivételével - a Lízingbevevőt
terheli.

2.2.) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy mivel a Gépjárművet a saját céljaira maga választotta
ki, a Lízingbeadó semmilyen formában nem felel a Gépjármű lízingbeadás céljára történő
hasznosíthatóságáért és az Adásvételi Szerződésben foglalt szállítói kötelezettségek Szállító részéről
történő teljesítéséért. E címen a Lízingbevevő a Lízingbeadóval szemben sem a lízingdíj
csökkentésére, sem a lízingdíj megfizetésének beszüntetésére, sem bármilyen kártérítésre nem
támaszthat igényt.

2.3.) Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződés rendelkezései szerint az első lízingdíjnak és
ÁFA-nak megfelelő, vagy egyébként a Lízingszerződés alapján a Lízingbeadó részére járó bármely
egyéb összeget a Szállító részére köteles megfizetni, a Gépjármű vételárának kiegyenlítése során a
Lízingbeadó ezen összegeket aSzállítóra engedményezi a Gépjármű vételára kiegyenlítésének
keretében. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogyaLízingbeadó a Gépjármű még ki nem egyenlített
vételárát (engedményezés esetén a Gépjármű vételárának a Lízingbevevő által igazoltan a Szállító
részére kifizetett összegekkel csökkentett részét a 2.5.) pontban foglaltak szerinti átadás-átvételi
jegyzőkönyv kézhezvételét, egyben al-i) pontban foglaltak maradéktalan és együttes teljesülését
követően fizeti meg a Szállító részére.

a) a Lízingbeadó kézhez vette a Lízingbevevő által aláírt Lízingszerződést, továbbá
amennyiben azt a Lízingbeadó előírta, az ügylettel kapcsolatos érvényesen aláírt
biztosítéki szerződést

b) amennyiben a Gépjármű szállítója nem magánszemély, a Lízingbeadó részére átadásra
kerül a nevére kiállított, a Gépjármű azonosító számát is tartalmazó tételes, szabályos, az
adásvételi szerződésben foglaltak szerinti végszámla, amelynek fizetendő összegében a
Lízingbeadónak járó, de a Lízingbevevő által a Szállítóhoz befizetett összegek is
feltüntetésre kerültek, "pénzügyileg rendezett" megjegyzéssel, (magánszemély Szállító
esetén a számlát az adásvételi szerződés, illetőleg a Szállítónak a részére megfizetett
összegre vonatkozó nyilatkozata helyettesíti)

c) az Lízingbevevő részéről maradéktalanul megfizetésre került az első lízingdíj és az ÁFA
összege,

d) a Gépjárműre megkötésre került a jogszabály által előírt kötelező gépjármű
felelősségbiztosítás,
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e) a Gépjármű rendelkezik a felszereltségre is vonatkozó, Európára kiterjedő területi hatályú,

teljes körű, és legfeljebb a saját erőnek megfelelő arányú önrészesedést előíró CASCO
biztosítással, amelyben kedvezményezettként a Lízingbeadó került feltüntetésre,

f) amennyiben a biztosítás nem halasztott díjfizetésű, az első biztosítási idöszakra szóló
biztosítási díjak a Lfzingbevevő részéről befizetésre kerültek, és ezt az Lfzingbevevő a
Lízingbeadó felé befizetési bizonylattal igazolta

g) a Gépjárműbe beszerelésre kerültek - amennyiben van ilyen - a biztosítótársaság egyedi
előírásainak megfelelő vagyonvédelmi berendezések és ennek tényét a Lízingbevevő a
Lizingbeadó felé számlákkal igazolta.

h) a Gépjármű átírása megtőrtént, az illetékes okmányiroda igazolta, hogya finanszírozott
gépjármű törzskönyvét a Lízingbeadónak továbbítja.

i) a Lízingbeadó részére átadásra került a forgalmi engedély másolata, amelyben a felek
megállapodásának megfelelően a Lízingbeadó, mint tulajdonos vagy a Lizingbevevő, mint
üzembentartó került feltüntetésre.

2.4.) A Lízingbeadó a Gépjárműre vonatkozó hatályos adásvételi szerződés és a Lízingbevevő
fizetési kötelezettségei teljesítésének biztosítékaként előírt biztosítéki szerződések kézhezvételét
követően felhatalmazza a szállítót a Gépjármű Lízingbevevő részére történő átadására.

2.5.) A Gépjármű birtokbavétele során a Lízingbevevő egyben a Lízingbeadó képviseletében is
eljár, tekintettel arra, hogya Gépjármű Lfzingbevevő által történő átvétele a Gépjárműnek az
adásvételi szerzödés teljesítése érdekben történő birtokbavételét is jelenti. A Gépjármű átadását a
Lízingbevevő köteles a Szállítóval együttesen a Lfzingszerződés mellékletében meghatározott formájú
átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával a Lízingbevevő a
2.3 a)-i) pontjaiban írt feltételek maradéktalan megvalósulásán túl az alábbiakat igazolják:

a) a Gépjármű okmányai szabályszerűen kerültek kiállításra és átadásra,
b) a Gépjármű megfelel az adásvételi szerződésben foglaltaknak,
c) a Gépjármű hibátlan, az állapotfelmérési lapon rögzítetteknek megfelelő, kipróbált

műszaki állapotban, a megrendelésben és/vagy az adásvételi szerződésben rögzített
tartozékokkal együtt került átadásra, a Lízingbevevő részéről birtokba vételre;

d) a Gépjármű rendelkezik az előírt KRESZ tartozékokkal, forgalmi és egyéb okmányai
szabályszerűen kiállításra és átadásra kerültek és hatósági jelzései megfelelnek az
okmányokban foglaltaknak.

e) a Gépjármű érvényes és további feltételek bekövetkezésétől nem függő gépjármű
felelősség és CASCO biztosítással rendelkezik.

A Lízingbevevő és az általa és a Szállító által érvényesen aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyvet,
továbbá a Gépjármű okmányainak másolatát az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláíratását követően
haladéktalanul belül köteles átadni a Lizingbeadó részére.

2.6.) Lizingbevevő jogosult a Lizingszerződéstől a vételár Lízingbeadó részéről történő
maradéktalan kifizetését megelőzően a Lízingbeadóhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával
elállni. Ilyen esetben a Lízingbevevő elállási nyilatkozatával egyidejűleg köteles a Lízingbeadónak
megfizetni a Lizingszerződés és az arra tekintettel kötött Adásvételi szerződés megkötésére tekintettel
felmerült költségeit és kárait. A Lízingbeadó jogosult ezen összegeket a részére megfizetett első
lízingdíj terhére elszámolni. A Lízingbeadó abban az esetben jogosult jelen Lízingszerződéstől elállni,
ha az illetékes okmányiroda a Gépjármű tulajdonosváltásának a gépjármű nyilvántartásban történő
átvezetését bármely okból megtagadja. Ilyen esetben a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadónak az
ügylettel kapcsolatosan felmerült költségeit a Lízingbeadó részére megtéríteni.

2.7.) Amennyiben a Lízingbevevő aLizingszerződés hatályba lépését megelőzően birtokba vette a
Gépjárművet, vagy a Lízingbeadó teljesítette a Gépjármű vételárára vonatkozóan fennálló fizetési
kötelezettségét, a Lizingbeadó jogosult a Lizingszerződést a felsorolt hatályba lépési feltételek
megvalósulásának elmaradása esetén is hatályosnak tekinteni.

2.8.) A Gépjármű törzskönyv átvételére és őrzésére vagy kiállítása felfüggesztésének
kérelmezésére kizárólag a Lízingbeadó, mint tulajdonos jogosult. Amennyiben a törzskönyv bármely
okból a Lizingbevevőhöz kerülne, köteles azt haladéktalanul a Lízingbeadó részére átadni, ennek
elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül. A törzskönyv a lízingjogviszony időtartama alatt a
Lizingbeadó birtokában marad.

III. A Lízingbeadó felelőssége, jogok átruházása

3.1.) A Lizingbevevő tudomásul veszi, hogy tekintettel arra, hogyaGépjárművet maga választott ki,
a Lizingbeadó semmilyen formában nem felel a Gépjármű lízingbeadás céljára történő

°l
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hasznosíthatóságáért. E címen a Uzingbevevő a Lízingbeadóval szemben sem a lízingdíj
csökkentésére, sem a lízingdfj megfizetésének beszüntetésére, sem bármilyen kártérítésre nem
támaszthat igényt. Ugyanezen okból nem terheli a Lízingbeadót semmiféle felelősség a Gépjármű
származásáért, műszaki állapotáért, rejtett vagy egyéb hibájáért. A Gépjármű bármilyen
meghibásodásából eredő káresemény nem mentesíti a Lízingbevevőt a Lízingbeadóval szemben
fennálló fizetési kötelezettsége teljesítése alól.

3.2.) A Lízingbeadó a Lízingszerződés aláírásával, aSzállítóval létrejőtt Adás vételi szerződésben
számára biztosított kellékszavatossági és jótállási jogait - kezesi felelőssége kifejezett kizárása
mellett, - a Uzingbevevőre engedményezi, ezzel felhatalmazza a Uzingbevevőt ezen jogoknak
közvetlenül a Szállítóval szemben történő érvényesítésére. Az Adásvételi szerződés teljesítésével
kapcsolatban a Lízingbeadó a vételárfizetésen kívül semminemű felelősséget nem vállal. Amennyiben
a Lízingbeadót perbe hívják a Szállító és a Lízingbevevő közötti bármely - hibás teljesítéssel vagy
egyéb, az Adásvételi szerződésből eredő jogok érvényesítésével kapcsolatos - jogvitában, úgy annak
költségeit a Lízingbevevő köteles viselni. A szavatossági jogok gyakorlásának elmulasztásából eredő
minden kár a Lízingbevevőt terheli.

IV. A szerződéssel kapcsolatos díjak, költségek
4.1.) A Lízingbevevő jelen szerződés hatálya alatt a jelen megállapodáshoz csatolt fizetési
ütemtervben meghatározott mértékű lízingdíjat, köteles megfizetni. A jelen szerződés alapján
fizetendő lízingdíjak megállapítása során alkalmazott pénzügyi kondíciókat a felek jelen megállapodás
1.3.) pontjában rögzítik. A lízingdíjak tőke- és kamatrészből tevődnek össze, amely a törlesztési
ütemezésben kerül rögzítésre. A Felek megállapodnak, hogy a lízingdíjak vonatkozásában az
elszámolási időszak a Lízingszerződés fizetési ütemtervében meghatározott lízingdíjak esedékessége
közötti időszak. Az elszámolási időszak utolsó napja a lízingdíj esedékességének napja, ami egyben a
nyújtott szolgáltatás teljesítési időpontja is. A Lízing jogviszony szerinti ügyletindításkor fizetendő első
lízingdíj teljesítési időpontja a Lízingszerződés szerinti átadás-átvétel napja, ami egyben a nyújtott
szolgáltatás teljesítési időpontja is. A Felek megállapodnak, hogya Lízingbevevő az első lízingdíjat a
teljesítési időponttal azonos időpontban fizeti meg.

4.2.) A szerzödö felek megállapítják, hogy mind a jelen szerződés szerint fizetendő lízingdíjak az
1.3.) pontban megjelölt referencia kamat alapján változó kamatozásúak, ennek megfelelően a
Lízingbeadó a szerződésben megállapított lízingdíjat jogosult a szerződésben megjelölt referencia
kamatláb megváltozásával összhangban megváltoztatni. A Lízingbeadó a referencia kamat
változásáról rendszeresen, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségen kifüggesztve, illetőleg a
honlapján tájékoztatja a Lízingbevevőt. A lízingdíj megváltozásáról a Lízingbeadó a havonta
megküldésre kerülő díjbekérőn értesíti a Lízingbevevőt. A lízingdíj referencia-kamat változás
következében történő, fentiek szerinti megváltoztatását a Lízingbevevő szerződésmódosítás, illetőleg
minden egyéb értesítés nélkül a számla kézhezvételével elfogadja.

4.3) A szerződéssel kapcsolatosan a futamidő során felmerülő egyéb díjak, költségek

A jelen szerződés hatálya alatt a Lízingbevevő az alábbiakban meghatározott díjak fizetésére köteles,
amely díjak mértéke a Lízingbeadónak az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében kifüggesztett,
továbbá honlapján közzétett mindenkori Kondíciós listájában kerül meghatározásra.

Lezárás; díj: a Lízingbevevő által a szerződésnek az abban meghatározott futamidő lejáratát
megelőző, bármely okból történő megszűnése esetén fizetendő díj, amely a szerződés
megszűnésekor hátralévő, le nem járt tőketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és
legalacsonyabbösszegét a Kondíciós lista tartalmazza.

Előtörlesztés; díj: a Lízingbevevő által kezdeményezett, az esedékes fizetési kötelezettséget
meghaladó összegű befizetés után fizetendő díj, feltéve, hogy az előtörlesztéssel a szerződés nem
szünik meg. Az előtörlesztési díj az előtörlesztett tőkeösszeg százalékában kerül megállapításra és
legalacsonyabbösszegét a Kondíciós lista tartalmazza.

Fizetési felszólítás díja: a Lízingbevevő fizetési késedelme következtében a Lízingbeadó fizetésre
felszólító levelének kiküldése esetén fizetendő díj, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként
kerül megállapításra.

Szerződés felmondás; díj: a Lízingbeadó által a Lízingbevevő szerződésszegése következtében
kezdeményezett azonnali hatályú szerződés felmondás esetén fizetendő díj, amelyalkalmankénti,
meghatározott összegként kerül megállapításra.

Futamidő módosítás díja: a szerződésben meghatározott futamidő Lízingbevevő által kezdeményezett
módosítása esetén fizetendő díj, amely a szerződés módosításakor hátralévő, le nem járt tőketartozás
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százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a Kondíciós lista
tartalmazza.

Fizetési ütemezés módosításának díja: a szerződésben meghatározott fizetési ütemterv Lízingbevevö
által kezdeményezett módosítása esetén fizetendő díj, amely a szerződés módosításakor hátralévő, le
nem járt tőketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb ősszegét a
Kondíciós lista tartalmazza.

Előtörlesztési, futamidő-, ütemezés módosítási kalkuláció elkészftésének díja: a szerződés
Lízingbevevő által kezdeményezett módosítása érdekében a fennálló fizetési kötelezettségeket
tartalmazó új kimutatás elkészítésének díja, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül
megállapításra.

Ozembentartó személyének megváltoztatása után fizetendő díj: meghatározott feltételek fennállása
esetén a szerződés hatálya alá tartozó gépjármű fogalmi engedélyébe bejegyzett üzembentartó
személyének megváltoztatásához történő hozzájárulás esetén a Lízingbevevő által fizetendő díj,
amelyalkalmankénti, meghatározott összegben kerül megállapításra.

Szerződés harmadik személy részéről történő átvállalásával kapcsolatos hitelbírálat díja: a
Lízingbeadóval szerzödö fél személyének a Lízingbevevő tartozásainak átvállalásával történő
megváltozására irányuló igényesetén az átvállaló hitelképességének megállapításával kapcsolatos
eljárás díja, amelynek megfizetése a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az átvállalással
kapcsolatos hitelbírálat díja a kérelem benyújtásakor hátralévő. le nem járt tőketartozás százalékos
mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a Kondíciós lista tartalmazza.

Egyéb szerződésmódosítás díja: a szerződésnek a Lízingbevevő által kezdeményezett fentiekben
nem nevesített módosítása esetén fizetendő díj, amely a szerződés módosításakor hátralévő, le nem
járt tőketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a
Kondíciós lista tartalmazza.

Kezes személyének megváltoztatásával kapcsolatos eljárás díja: a szerződésben foglalt
kötelezettségek teljesítésének biztosítékaként kötött készfizető kezességvállalási szerződés
megszüntetése és a Lízingbeadó által hitelképesnek minősített harmadik személlyel új készfizető
kezességvállalási szerződés megkötése, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül
megállapításra.

Dokumentáció egyeztetés díja: amennyiben a Lízingbevevő a forgalmi engedély módosítását
követően elmulasztja az adatváltozásról a forgalmi engedély másolatának bemutatásával a
Lízingbeadót értesíteni, a Lízingbeadó az adategyeztetés érdekében megkeresi a közhiteles
nyilvántartást és erre tekintettel a Lízingbevevővel szemben a Kondíciós listában megállapított
egyszeri díjat érvényesít.

Elszámo/ás készítésének, értesítők, bizonylatok kiállításának díja: a Lízingbevevő kérelmére a
finanszírozási szerződés megszüntetése érdekében fizetendő összeg megállapítása érdekében
készített kimutatás, továbbá elszámolással kapcsolatos értesítések, számviteli bizonylatok
kiállításának díja, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül megállapításra.

Hozzájárulások kiadásának (taxi engedélv. átalakítási engedélv. használatba adási engedély, forgalmi
engedély csere, rendszám csere) díja: hatósági engedélyek benyújtásához szükséges finanszírozói
hozzájárulás kiállításának díja, amelyalkalmankénti meghatározott összegként kerül megállapításra.

Adategyeztetési díj: a Lízingbevevő kérelmére a szerződés másolata, és az Üzletszabályzat, valamint
a szerződéssel kapcsolatos egyéb dokumentumok másolatának, továbbá igazolások és korábban
nem nevesített egyéb nyilatkozatok kiadásának, valamint a rendkívüli adategyeztetés díja, amely
alkalmankénti meghatározott összegként kerül megállapításra.

Deviza alapú szerződés forint alapúvá alakításának díja: a Lízingbevevő kérelmére bármely, forinttól
eltérő idegen devizanem alapú szerződésnek a futamidő alatt kizárólag egy alkalommal történő, forint
alapú szerződéssé történő átalakítása után fizetendő díj.

KHR Ügyféltudakozvány lekérdezés díja: a Lízingbevevő kérelmére a Központi Hitelinformációs
Rendszerből történő adatlekérdezés díja, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül
megállapításra.

Intervenciós díj: a Lízingbeadó által a Lízingbevevő nem szerződésszerű magatartása következében
tett intézkedések (fizetési felszólítás) következtében felmerülő költségek fedezetéül felszámításra
kerülő, a kondíciós listában megállapított díj, amely a megtett intézkedés sikerétől függetlenül
fizetendő és a szerződés hatálya alatt intézkedésenként ismételten is kiszabható.
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A Lízingbeadó a Kondíciós listát a piaci feltételeknek megfelelően, árazási elveiben foglaltakkal
összhangban, időszakonként módosítja. A módosított Kondíciós lista az abban megjelölt időponttól
hatályos.

4.4.) Az Lízingbevevőt, mint a Gépjármű használóját és üzembentartóját terheli a Gépjármű
birtoklásával és használatával kapcsolatos valamennyi költség, ideértve a kötelező biztosítás díját, a
Gépjárműre tekintettel kiszabott bírságok, díjak, közterhek (teljesítményadó), valamint a Gépjármű
bárminemű átalakításával kapcsolatosan kirótt bírság, vámpótlék, stb. megfizetését is. Ha a
Lízingszerződés hatálya alatt a Gépjármű birtoklásával vagy használatával kapcsolatban valamely
felmerült költséget, bírságot vagy kárigényt a Lízingbevevő helyett a Lízingbeadó egyenlítene ki,
annak összegét a Lízingbevevő az erre vonatkozó értesítést követően haladéktalanul köteles
megfizetni a Lízingbeadó részére.

4.5.) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségeit
mindaddig a szerződés szerinti ütemezésben köteles teljesíteni - ideértve azt az időszakot is, ameddig
a Gépjárművet bármely okból nem tudta használni - amíg a szerződés a XI. fejezetben szabályozottak
szerint meg nem szűnik.

4.6.) Amennyiben a Lízingbeadónak a szerződés azonnali hatályú felmondása vagy a Lízingbevevő
érdekkörében bekövetkezett okból történt megszűnése következtében, akár a lejárt tartozások
beszedésével, akár a Gépjármű Lízingbeadó részére történő visszaszármaztatásával vagy a
szerződéssel kapcsolatos biztosítékának érvényesítésével, akár egyéb nem várt okból további
költségei merülnek fel, azokat a Lízingbevevő köteles haladéktalanul megtéríteni.

4.7) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése
esetén Lízingbeadó a késedelem időtartamára a késedelmesen teljesített összeg után a mindenkor
érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét, devizában megállapított fizetési kötelezettség késedelmes
teljesítése esetén a késedelmes összeg további 2%-kal növelt mértékét számítja fel késedelmi kamat
címén.

4.8.) A Lízingbevevő minden általa fizetendő összeget a fizetési ütemtervben foglalt esedékességi
időpontokban, ennek hiányában a Lízingbeadó felhívására az alábbiak szerint köteles megfizetni:

a) a Lízingbeadó által küldött értesítőn feltüntetett bankszámlára történő átutalással
illetőleg csoportos beszedési megbízás alkalmazásával vagy

b) postai készpénz befizetési utalványon a szerződés azonosító számának
megadásával, vagy
c) bármely K&H Bankfiókban az ügyfélfogadási idő alatt pénztári befizetéssel.

4.9.) A jelen szerződés alapján nyújtott szolgáltatás a 2013. évi CCXXXVII törvény rendelkezései
szerinti pénzügyi szolgáltatás, ennek következtében - a jelen szerződés aláírásának időpontjában
irányadó jogszabályok megváltozásáig - a felszámított szerződéskötési díj, ügyleti és késedelmi
kamat, valamint átvállalási, módosítási és lezárási díj tárgyi ÁFA mentes.

4.10.) A Lízingbeadó a Lízingbevevő által részére megfizetett összegeket - a Lízingbevevő részére
küldött ezzel ellentétes tájékoztatás hiányában, - az alábbi sorrendben tudja be követeléseibe:

a) a Lízingbevevő helyett harmadik személyek felé megfizetett összegek
b) költségek, díjak
c) késedelmi kamatok,
d) lízingdíj kamat tartalma,
e) lízingdíj tőke tartalma.

V. Az alkalmazott kamatok, költségek és díjak egyoldalú módosítása

5.1.) A Lízingbeadó a Lízingszerződésben megállapított kamat, illetve költség és díjtétel mértékét
jogosult megváltoztatni, amennyiben az adott szolgáltatást befolyásoló feltételek módosulnak. A
Lízingbeadó az alább felsorolt, a kamat-, díj és költségelemekre kihatással bíró huzamosabb ideig
fennálló okok változásának együttes, tényleges hatásainak vizsgálata és alapos elemzése alapján
dönt a finanszírozási szerződés karnat-, díj- vagy költségelemének egyoldalú a kiváltó okok hatásával
arányos mértékben történő módosításáról. Abban az esetben, ha valamely feltétel változása a kamat-,
díj- vagy költségelem csökkentését teszi indokolttá, a Lízingbeadó a Lízingbevevővel kötött
szerződésében az ilyen irányú módosítást is érvényesíti.
Jog;. szabálvozó; környezet megváltozása

a) a hitelező - hitel-, és pénzügyi lízingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül
érintő - tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó
jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a hitelezőre kötelező egyéb szabályozók
megváltozása;
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b) a hitelező - hitel-, és pénzügyi lízingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan érintő -

tevékenységéhez kapcsolható közteher- (pl. adó-) változása, a kötelező tartalékolási szabályok
változása;

c) kötelező betétbiztosítás összegének, vagy díjának változása.

A pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása
a hitelező forrásköltségeinek változása / pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, így
különösen, de nem kizárólagosan:

Magyarország hitelbesorolásának változása
az országkockázati felár változása (credit default swap)
jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása
bankközi pénzpiaci kamatlábak /hitelkamatok változása
a Magyar Állam vagy a hitelező által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék
egymáshoz képest történő elmozdulása,
refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve
kibocsátója elismert külső hitelminősítő szervezet általi kockázati besorolásának változása
vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása,
hitelezö lekötött ügyfélbetéteinek kamatának változása

A Uzingbevevő kockázati megítélésének megváltozása
a) a Lízingbevevö, illetve a hitelügylet más kockázati kategóriába történö átsorolása a hitelező

vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelö eszközminősítési szabályzata, vagy belső
adósminősítési szabályzata alapján - különös tekintettel a Lízingbevevö pénzügyi helyzetében
és fizetőképességi stabilitásában bekövetkező változásokra -, ha azt az új kockázati
kategóriába történő átsorolás az értékvesztés ,és ezáltal az alkalmazott kockázati felár
mértékének változtatását teszi indokolttá.

b) A hitelező vonatkozó jogszabályi elöírásoknak megfelelö eszközminősítési szabályzata, vagy
hitelező adósminősítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek,
illetve ügyfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati
kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását
teszi indokolttá.

c) A nyújtott kölcsön vagy hitel fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében bekövetkező
legalább 10%-os változás.

A Lízingbeadó a kockázati megítélés megváltozása alapján nem érvényesít kamatemelést azon
ügyfeleknél, akik szerződési kötelezettségeiket folyamatosan teljesítették, a hitel futamideje alatt nem
estek fizetési késedelembe.

5.2.) A Lízingbeadó a Lízingszerződéshez kapcsolódó egyéb költséget és díjat évente maximálisan
a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos infláció mértékében emel.

5.3.) A Lízingbeadó a fentiekben felsorolt okokon túl vis maior események - hirtelen bekövetkezö
nagyfokú pénz- és tőkepiaci zavarok - bekövetkezés esetén átmenetileg, kizárólag a zavar
elhárultáig, a PSZÁF egyidejű tájékoztatása mellett jogosult egyoldalúan kamatot, díjat vagy költséget
módosítani.

5.4.) A Lízingbeadó a lízingszerződésben a fentiekben szabályozottak szerinti egyoldalú kamat,
költség és díjmódosításon túl egyéb feltételt, ideértve az egyoldalú módosításra okot adó körülmények
felsorolását is, egyoldalúan nem módosítja a Lízingbevevö számára kedvezőtlenül. A Lízingbeadó
egyoldalúan új díjat vagy költséget nem vezet be, és nem változtatja meg a Lízingbevevőre
hátrányosan a kamat, díj vagy költségelemek számítási módját. A Lízingbeadó a Lízingbevevővel
kötött szerződésnek a Lízingbevevő számára nem kedvezőtlen egyoldalú módosításának jogát
fenntartja.

VI. Előtörlesztés
6.1.) Amennyiben a Lízingbeadó a törlesztési ütemtervben előírt havi esedékes lízingdíj összegénél
magasabb összegű fizetést teljesít, az esedékes fizetési kötelezettség teljesítését követően
fennmaradó összeggel a Lízingbeadó a még esedékessé nem vált tőketartozást csökkenti oly módon,
hogya lízingdíjak száma és esedékességük időpontja nem változik, a fizetendő lízingdíj összege és
annak tőke-kamat megbontás aránya ismételten megállapításra kerül. A Lízingbeadó a módosított
törlesztési ütemezést megküldi a Lízingbevevö részére. Előtörlesztés esetén a Lízingbevevö a
kondíciós lista szerinti Előtörlesztésidíj megfizetésére köteles.
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VII. A Gépjármű üzemeltetése
7.1.) A lízingjogviszony időtartama alatt a Lízingbevevő viseli a Gépjármű birtoklásával és
üzemeltetésével összefüggő valamennyi költséget és a kárveszélyt, ideértve azokat a károkat is,
amelyek megtérítésére senki sem kötelezhető. A költségek körében viselni köteles a szerződés
hatálya alatt esetlegesen kiszabásra kerülő szabálysértési és egyéb bírságot, és parkolási díjakat
valamint a kockázatot. A Lízingbevevő köteles a Gépjárművet az előírásoknak megfelelően
üzemeltetni, javlttatni, karbantartani, és elvárható gondossággal használni, birtokolni. A Lízingbevevö
köteles biztosítani az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, így kötelessége az
üzemeltetéshez előírt engedélyek beszerzése. A Uzingbevevő a Lízingbeadó felé kártérítési
felelősséggel tartozik a Gépjármű normál használatot meghaladó értékcsökkenésért, teljes vagy
részleges meghibásodásáért, megrongálódásáért, birtokán kívül kerüléséért.

7.2.) A Lízingbevevő a Gépjármű okmányaiban, hatósági jelzéseiben (forgalmi engedély,
érvényesítő címke, környezetvédelmi kártya, törzskönyv, rendszám) bekővetkezett bármilyen változást
vagy rongálódást köteles az illetékes hatóságnak és a Lízingbeadónak az arról való tudomásszerzést
követő 5 napon belül bejelenteni, illetőleg üzembentartói minőségénél fogva a szükséges
adatmódosítással kapcsolatban eljárni.

7.3.) A Lízingbeadó jelen szerződésben foglalt felhatalmazása alapján a Lízingbevevő jogosult és
egyben köteles a Gépjármű kezelési útmutatójában, szervizkönyvében vagy szervizfüzetében előírt
időpontokban a garanciális vizsgálatokat, müszaki állapot ellenőrzést és javításokat, illetve az
időszakos műszaki vizsgálatot elvégeztetni. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogya Gépjármű javítása
új gépjármű esetén kizárólag a Szállító hivatalos márkaszervizei, ennek hiányában a Lízingbeadó által
jóváhagyott szerviz által végeztethető el.

7.4.) A Lízingbevevő köteles a Gépjárművet rendeltetésszerűen használni. Kizárólag a Lízingbeadó
előzetes engedélyével lehet a Gépjárművet verseny, oktatás, taxi, illetőleg bármely más olyan célra
felhasználni, amely a normál használattal együtt járó kopást és elhasználódást meghaladó
elhasználódáshoz vezethet. A Lízingbevevő vétkességtől függetlenül köteles a Gépjármű
meghibásodását vagy rongálódását, saját költségén a károsodást megelőző állapot szerint
helyreállíttatni. A Lízingbevevő az ennek elmulasztásából eredő károkért a Lízingbeadónak kártérítési
felelősséggel tartozik. Ugyancsak kártérítési felelősséggel tartozik a Lízingbevevő azért a kárért, ami a
Lízingbeadót amiatt éri, hogya Gépjármű piaci értéke elmarad a Gépjárművel azonos típusú (típus és
modell azonosítójú) és életkorú gépjárművek átlagos piaci értékétől, függetlenül attól, hogy a
Gépjármű megfelel-e a forgalmi- és üzembiztonsági előírásoknak, üzemkész és hibamentes
állapotban van-e. Vitás esetben a Lízingbevevő független minőségvizsgáló szerv (a Lízingbeadó által
elfogadott igazságügyi Gépjárműszakértő) szakértői véleményét kérheti. A szakértői véleményezés
költségeit a Lízingbevevő köteles viselni.

7.5.) A Lízingbevevő a Gépjárművön az átadás-átvételkori állapothoz képest utólagos beépítést,
változtatást, átalakítást, feliratok elhelyezését csak a Lízingbeadó előzetes írásos engedélye alapján,
kizárólagosan saját költségére végez(tet)het. A Lízingbeadó írásos felhatalmazása nélkül a "hatósági
átalakítási engedély" nem jogosítja fel Lízingbevevőt az átalakítás elvégzésére vagy elvégeztetésére.
A Gépjármű bármely átalakítása, megváltoztatása, csak a Gépjármű generálimportőrének hivatalos
márkaszervizei,ennek hiányában a Lízingbeadó által jóváhagyott szerviz által végeztethető.

7.6.) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogyaLízingbeadó a beépítéseken és átalakításokon írásos
beleegyezése hiányában is tulajdont szerez. Engedély nélküli beépítés, átalakítás esetében és
különösen a Lízingszerződés megszűnésekor a Lízingbeadó jogosult a Gépjármű átalakítás előtti
állapotának visszaállítását megkövetelni, vagy a Lízingbevevő költségére a visszaállítást elvégeztetni.

7.7.) A Gépjármű használatának vagy birtoklásának szüneteltetésével, illetőleg a Gépjármű
megsemmisülésével összefüggésben keletkezett bármely kár a Lízingbevevőt terheli, és nem érinti a
Lízingbevevő lízingdíj fizetési kötelezettségét. A Gépjármű meghibásodása vagy megsemmisülése
esetén a Lízingbeadó nem köteles cseregépjárművet biztosítani, illetőleg a Gépjármű helyébe lépő
értéket annak helyreállítására vagy pótlására fordítani.

7.8.) A Lízingbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a Gépjármű kizárólag a CASCO
biztosításban megjelölt országokba vihető ki.

VIII. Biztosítás és biztosítási események

8.1.) A Lízingbevevő köteles a birtokbaadással egyidejűleg a Gépjárműre gépjármű
felelősségbiztosítást kötni és a Lízingszerződés megszűnéséig gondoskodni annak fenntartásáról.
Lízingbevevő köteles meggyőződni arról, hogyabirtokbaadás időpontjában aláírt biztosítási ajánlat
alapján a biztosítás létrejött-e. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogya biztosítási szerződés
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hiányából eredő károkat - ideértve a Lízingbeadónál ezzel kapcsolatosan felmerülő károkat is -
viselni köteles, függetlenül attól, hogya biztosítási szerződés létrejöttének elmaradása kinek róható
fel.

8.2.) Káresemény bekövetkezését a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadónak - lopáskár esetén
egyidejűleg a területileg illetékes rendőrkapitányságnak - 2 munkanapon belül bejelenteni és a
Biztosítónál a kárrendezés érdekében jelen szerződésben, valamint a Biztosftótársaság ügyfél és
termék tájékoztatójában foglaltak szerint eljárni. Totálkár és lopáskár káresemény bekövetkezése
esetén a Lízingszerződés megszűnik, és a felek a káresemény bekövetkezése napjára egymással
elszámolnak. A Lízingbeadó a casco biztosítás alapján a Biztosító által részére fizetett összeggel a
Lízingbevevővel szemben fennálló követelését csökkenti, annak a követelés megszűnését követően
fennmaradó részét a Lízingbevevő részére kifizeti. Abban az esetben, ha a Biztosító által fizetett
összeg nem éri el a Lízingbevevő Lízingbeadóval szemben fennálló teljes tartozását, úgy a
különbözetet a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadó részére a Lízingszerződés rendelkezései szerint
megfizetni.

8.3.) A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogyaLízingszerződés hatálya alatt a
Gépjárművet kizárólag a Szállító hivatalos márkaszervizeiben javíttatja. A Lízingbevevő tudomásul
veszi, hogy jelen kötelezettsége teljesítésének elmulasztása esetén a Lízingbeadó jogosult a
Lízingszerződést azonnali hatállyal felmondani.

8.4.) A Lízingbevevő köteles a sérült Gépjárművet a káresemény bekövetkezésekor a Lízingbeadó
által elfogadott vagy kijelölt márkaszervizbe szállíttatni, vagy helyszíni felmérést kérni és a
Lízingbeadó utasításai szerint eljárni, tudomásul veszi azonban, hogyakáreseményt szenvedett
Gépjármű helyreállítása a kárszemle jegyzőkönyv alapján a biztosító által fizetendő összeg
ismeretében rendelhető meg.

8.5.) A Lízingbeadó a Lízingszerződés megszűnését nem eredményező biztosítási esemény
kapcsán a biztosító által fizetendő összeg felvételére egyedi engedélyével felhatalmazhatja a
helyreállítást végző szervizt. A Lízingbevevő erre irányuló kérelmet a kárfelvételi jegyzőkönyv,
valamint a javítási számla (helyreállitása előtti időpontban javítási előkalkuláció) másolatának
csatolásával nyújthat be a Lízingbeadóhoz.

8.6.) Amennyiben a biztosítótársaság a Lízingbeadónak teljesíti a kifizetést, azt a Lízingbeadó a
Gépjármű helyreállításának igazolását követő 5 munkanapon belül a helyreállitást végző szerviznek,
amennyiben a helyreállitást a Lízingbevevő a szerviznek megelőlegezte és ezt a Lízingbeadó felé
hitelt érdemlően igazolja, a Lízingbevevőnek kifizeti. A Gépjármű megsemmisülése esetén a
Lízingbeadó nem köteles a biztosítási összeget a Gépjármű helyreállításáravagy pótlására fordítani.

8.7.) Biztosítási eseményesetén az önrészt a Lízingbevevő köteles megfizetni, illetve a
Lízingszerződés megszűnéséhez vezető biztosítási esemény kapcsán a Lízingbevevő köteles az
avultatás összegének megfizetésére is. A Lízingszerződés megszűnéséhez vezető biztosítási
esemény bekövetkezésekor a biztosító által fizetett összegek, valamint gazdasági totálkár esetében a
Gépjármű értékesítéséből befolyó összeg (roncsérték) minden esetben a Lízingbeadót illetik meg,
mely összegek a Lízingbevevő tartozásait csökkentik.

8.8.) Abban az esetben, ha a káresemény során bekövetkezett kár összege a Gépjármű értékéhez
viszonyítva különösen magas, akkor a Lízingbeadó a saját megítélése alapján, kockázatai
csökkentése érdekében jogosult a biztosító által kifizetett összeget a Lízingbevevő tőketartozásainak
arányos - esetlegesen a Lízingszerződés megszűnését is eredményező - csökkentésére fordítani.
IX. Biztosítékok

9.1.) A Lízingbeadó az üzleti kapcsolat fennállása alatt bármikor jogosult a Lízingbevevőtől
megfelelő biztosítékot, vagy a korábban már nyújtott biztosíték kíegészítését kérni annak érdekében,
hogya biztosíték mértéke minden esetben biztosítsa a Lízingbeadó Lízingbevevővel szemben
fennálló követelésének megtérülését. Az alkalmazandó biztosítékot a Lízingbeadó az ügyfélminősítés
során tett megállapítások alapján határozza meg. A Lízingbevevővel kötött egyedi szerződés
biztosítékaként a Lízingbeadó a Polgári törvénykönyvben felsorolt szerződést biztosító
mellékkötelezettségek bármelyikét, továbbá azonnali beszedési jogot, valamint a nem magánszemély
Lízingbevevő tulajdonosának kötelezettségvállalását is előírhatja a jogviszony fenntartásának
feltételeként. Amennyiben a Lízingbevevő a szerződés hatálya alatt a Lízingbeadó által kért biztosíték
nyújtásától elzárkózik, úgy a Lízingbeadó jogosult a további szolgáltatások felfüggesztésére, továbbá
megnövekedett kockázatai csökkentése érdekében a szerződés felmondására. A biztosítékok
nyújtásával - ideértve a szerződés megkötését is - fenntartásával és megszűnésével kapcsolatos
valamennyi költség a Lízingbevevőt terheli.
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9.2.) A Lízingbevevő köteles gondoskodni a Lízingbeadó javára alapított biztosíték fedezeti
értékének megőrzéséről. A Lízingbeadó jogosult ellenőrizni a biztosítékok meglétét, illetve azok
megfelelő kezelését. Ha a Lízingbevevő által biztosítékul lekötött vagyontárgy értéke a
szerződéskötéskori állapothoz képest csökken, így már nem nyújt kellő fedezetet, abban az esetben a
Lízingbevevő köteles a biztosítékot megfelelő módon kiegészíteni. A biztosíték értékében,
értékesíthetőségében vagy más lényeges körülményében bekövetkezett változásokról a Lízingbevevő
köteles haladéktalanul tájékoztatni a Lízingbeadót.

9.3.) A Lízingbeadó követelése érvényesítése során jogait oly módon gyakorolja, hogy az a
követeléseinek kielégítését a legeredményesebben szolgálja. A Uzingbeadó követelésének
rendezése során a Lízingbevevő bármely biztosítékul szolgáló vagyontárgyából sortartási kifogás
figyelembe vétele nélkül kereshet kielégítést. A biztosítékok érvényesítése eredményeképpen befolyt
összegeket a Lízingbeadó elsősorban követelése kielégítésére használja fel, az azt meghaladó
mértékben pedig átutalja a Lízingbevevő által megjelölt bankszámlára. A Lízingbeadó követelései
teljes megtérülését követően a Lízingbevevő kérésére és költségére gondoskodik a biztosítékok
felszabadításáról.

9.4.) A Lízingbeadóval fennálló üzleti kapcsolat során a Lízingbevevő köteles biztosítani, hogya
Lizingbeadónak a Lízingbevevővel kötött szerződésből eredő jogai és követelései legalább azonosan
(pari passu) rangsorolódjanak a Lízingbevevővel szemben a szerződéskötés időpontjában fennálló és
az azt követően keletkező összes egyéb hitelezői igénnyel. A Lizingbevevő kötelezi magát továbbá
arra, hogy nem hoz olyan döntést és nem vállal olyan kötelezettséget, mellyel a Lízingbeadót más
hitelezőjével szemben kedvezőtlenebb helyzetbe hozná.

X. A lízingbevevő Gépjármüvel kapcsolatos egyéb kötelezettségei

10.1.) A Lízingbevevő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogya
Lízingbeadó tulajdonát sérelem ne érje. A Lízingbevevő a Gépjárművet meg nem terhelheti, el nem
zálogosíthatja, a Lízingbeadó kifejezett erre irányuló írásbeli hozzájárulása nélkül tovább bérbe nem
adhatja, a Gépjármű birtoklását vagy használatát harmadik személynek (magánszemély Lízingbevevő
esetén kivételt képez ez alól a vele közös háztartásban élő vezetői engedéllyel rendelkező nagykorú
közeli hozzátartozó) át nem engedheti. Amennyiben a Lízingbeadó erre engedélyt ad, a Lízingbevevő
a harmadik személy magatartásáért sajátjaként felelős.

10.2.) A Lizingbevevő a Gépjármű eltűnése (ideértve a lopás esetét is), zár alá vétele, lefoglalása,
végrehajtási eljárásba vonása, valamint a nem magánszemély Lízingbevevő ellen induló
végelszámolási, felszámolási, csődeljárás veszélye esetén vagy bekövetkeztekor köteles a
Lízingbeadót haladéktalanul írásban értesíteni. Ugyancsak köteles a Lízingbevevő a Lízingbeadót
értesíteni, amennyiben a Gépjárművel kapcsolatosan a szállítóval szemben a 3.2 pontban foglaltak
alapján szavatossági igényt kíván érvényesíteni. A jelen pontban foglalt értesítések elmulasztása
súlyos szerződésszegésnek minősül.

10.3.) A Lizingbeadó jogosult a szerződés rendelkezéseinek - különösen azon kötelezettségeknek,
amelyek elmulasztása azonnali hatályú felmondáshoz vezethet - betartását ellenőrizni, amely jog
gyakorlását a Lízingbevevő biztosítani köteles. Ugyancsak köteles a Lízingbevevő a Lízingbeadó
felhívására bármely, a szerződésben foglalt jogok gyakorlásához, illetőleg kötelezettségek
végrehajtásához szükséges nyilatkozatot haladéktalanul megtenni és a vonatkozó okiratot a
Lizingbeadó rendelkezésére bocsátani.

10.4.) Amennyiben valamely felügyeleti szerv, illetve hatóság ellenőrzést gyakorol, vagy más olyan
hatósági eljárást végez a Lízingbevevővel szemben, amely a Gépjárműre hatással lehet, a
Lizingbevevő köteles az eljárás megindításáról, megszűnéséről, valamint annak végeredményéről,
illetve a Lízingbeadó erre vonatkozó igénye esetén a Lízingbeadó által az üggyel kapcsolatban feltett,
a szerződés teljesítésével összefüggő kérdésekről a Lízingbeadót haladéktalanul tájékoztatni.
XI. A szerződés megszünése

11.1.) A jelen szerzödés (i) a Lízingbevevö fizetési kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésével,
(ii) a Lizingbeadó azonnali hatályú felmondásával vagy (iii) a Lízingbevevö jogutód nélküli
megszűnésével szűnik meg. A Gépjármű megsemmisülésével csak a jelen szerződésben
szabályozottak szerinti lízingjogviszony szűnik meg, az abból eredően fennmaradó, a Lízingbevevö
által a 11.4.) pontban foglaltak szerint fizetendő összeg a jelen szerződés szerint fizetendő lízingdíjak
módosításával, a törlesztésre irányadó szabályok szerint kerül megfizetésre.

11.2.) A jelen szerződés a Lízingbevevő részéről egyoldalúan nem mondható fel, a szerződésnek a
Lízingbevevő által kezdeményezett megszüntetésére kizárólag a VI. fejezetben szabályozott
előtörlesztés esetén kerülhet sor.

.,._c.
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11.3.) A Lízingbevevő lízingdíj fizetési kötelezettségei maradéktalan teljesítése esetén a Lízingbeadó
írásbeli nyilatkozatot állít ki arról, hogya Lízingbevevő megszerezte a Gépjármű korlátozásmentes
tulajdonjogát.

11.4.) A Gépjármű megsemmisülésének minősül annak eltulajdonítása, illetőleg az akáresemény,
amelynek következtében a biztosítótársaság megállapítása szerint helyrehozhatatlan műszaki vagy
gazdasági totálkárt szenved. Ha a Gépjárművet eltulajdonítják, abban az esetben a rendőrségi
nyomozást felfüggesztő határozatának, ha a Gépjármű totálkárt szenved, akkor a biztosító totálkárra
vonatkozó nyilatkozatának Lízingbeadó általi kézhezvételekor állapítható meg a Gépjármű
megsemmisülésének, és egyben a Lízingjogviszony megszűnésének időpontja. Ennek megfelelően a
Lízingbevevő akáresemény bekövetkeztétől függetlenül továbbra is változatlan tartalommal köteles
teljesíteni a szerződésből eredő fizetési kötelezettségét az alábbi bekezdésben szabályozottak
figyelembevételével. A Gépjármű megsemmisülése esetén a lízing jogviszonyakáresemény
bekövetkezésének időpontjában, azaz visszamenőleges hatállyal szűnik meg.

Jelen szerződés aláírásával a felek megállapodnak abban, hogya lízingjogviszonynak a Gépjármű
megsemmisülése következtében történő megszűnésévelegyidejűleg minden kifejezetten erre irányuló
külön jognyilatkozatuk nélkül a megszűnt lízingjogviszonyból eredő tartozások megfizetésére
részletfizetési megállapodást kötnek, amelyet az elszámolás megküldését követően foglalnak írásba.
A részletfizetési megállapodás alapján fizetendő havi részletek összege megegyezik a megszűnt
lízingjogviszony fizetési ütemtervében rögzített összegekkel. A Lízingbevevőnek a lízingjogviszony
futamidő lejárta előtti megszűnéséből eredően keletkezett egy összegű fizetési kötelezettségét a
Lízingbeadó a részletfizetési megállapodás létrejöttét követően, utólag, a rendőrségi nyomozást
felfüggesztő határozatának, illetőleg a biztosító totálkárra vonatkozó nyilatkozatának kézhezvételétől
számított 15 napon belül a 12. pont szerinti elszámolás megküldésével közli. Az elszámolás
ismeretében bármelyik fél igényelheti a jelen pont szerinti részletfizetési megállapodás közös
megegyezéssel történő módosítását. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha nem
teljesíti a jelen pont szerint létrejött részletfizetési megállapodás szerinti fizetési kötelezettségét, a
Lízingbeadó jogosult a részletfizetési megállapodást azonnali hatállyal felmondani. Az azonnali
hatályú felmondással a Lízingbevevőnek a megszűnt lízingjogviszonyból eredő, 11.7.) pontban
foglaltak szerint megállapított fizetési kötelezettsége egy összegben, azonnali hatállyal esedékessé
válik.

11.5.) A lízingjogviszony 11.1.) pontban foglaltak szerinti megszűnése estén a Lízingbevevő a
Gépjármű birtokában lévő okmányait és tartozékait az elszámolás kézhezvételét követő 2
munkanapon belül köteles átadni a Lízingbeadó képviselője részére. Amennyiben a Lízingbevevő
nem gondoskodott a gazdaságosan nem helyreállítható Gépjárműnek a Lízingbeadó által megjelölt
telephelyre történő elszállíttatásáról, azt a Lízingbeadó a Lízingbevevő költségére elvégezteti.

11.6.) A Lízingbeadó a jelen szerződést azonnali hatállyaljogosult felmondani, ha:
a) a Lízingbevevő jelen szerződés 2.8.),4.1.),4.5.),4.6.),7.1.)-7.4.),7.8.), 8.1.)-8.4.), 8.7.),

9.1.)-9.2), 10.2), 10.3.) és 10.4.) pontjaiban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget,
mely súlyos szerződésszegésnek minősül,

b) a Lízingbevevő jelen szerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettsége
teljesítésének késedelme a 15 napot meghaladja,

c) a Lízingbevevő vagy a dologi adós megszegi a jelen szerződésből eredő fizetési
kötelezettségek teljesítésének biztosításáraszolgáló biztosítéki szerződést,

d) A Lízingbevevő a Lízingbeadó által előírt adatszolgáltatási, tájékoztatási
kötelezettségének a Lízingbeadó erre irányuló felhívásában foglaltak ellenére sem tesz
eleget,

e) a Gépjármű káresemény folytán jelentős értékvesztést szenved, vagy az időközben
bekövetkező árfolyamváltozások hatására a Gépjármű fedezeti értéke jelentős mértékben
lecsökken és a Lízingbevevő nem gondoskodik a Lízingbeadó részéről elfogadható
mértékű biztosíték nyújtásáról

f) a nem magánszemély Lízingbevevő ellen felszámolási eljárást kezdeményezett harmadik
személy, illetve ha az ilyen Lízingbevevő csöd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárást
kezdeményezett önmaga ellen,

g) a Lízingbevevő ellen végrehajtásieljárás indult
h) a Lízingbevevőnek Lízingbeadóval szemben fennálló bármely egyéb jogviszonyát

szerzödésszegés miatt a Lízingbeadójogosult felmondani,
i) az Üzletszabályzat általános részében meghatározott egyéb esetekben.

11.7.) A szerződés azonnali hatállyal történő felmondása esetén a Lízingbevevő köteles a
Lízingbeadó felhívására a Lízingbeadó jelen szerződésre tekintettel felmerült valamennyi követelését

e:
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(ideértve az elmaradt lízingdíjak, továbbá a késedelmi kamat összegét, a szerzödésre tekintettel
fizetendő díjakat, valamint a Lízingbeadó érdekkörében a szerződés idő előtti felmondására tekintettel
felmerült költségeket) a felhívásban megjelölt határidőre megfizetni.

11.8.) A lízing szerződés azonnali hatállyal történő felmondás miatt történő megszűnése esetén a
Lízingbevevő Gépjárműre vonatkozó használati és birtoklási joga is megszűnik, és köteles azt
tartozékaival és okmányaival együtt a felmondás kézhezvételét követő 2 munkanapon belül a
Lízingbeadó részére átadni. Amennyiben Uzingbevevő birtokba adási kötelezettségének nem tesz
eleget, a Lízingbeadó jogosult a Gépjárművet a Uzingbevevő költségére

a) birtokba venni és elszállíttatni,
b) jogosulatlan használatát megakadályozni,
c) hatósági engedélyeinek visszavonásáról intézkedni.

11.9.) A Gépjárművet a Uzingbevevő a jelen szerződés 7.4.) pontjában rögzítettek szerinti normál
elhasználódásnak megfelelö állapotban köteles átadni a Uzingbeadó részére. Amennyiben a normál
állapot nem biztosított, a Lízingbeadó ebből származó kárát jogosult Lízingbevevővel szemben
érvényesíteni.

11.10.) Abban az esetben, ha jelen szerződés a Lízingbevevő halála miatt szűnik meg, a Lízingbeadó
a jogerős hagyatéki végzésben megjelölt örökösökkel számol el.
XII. Elszámolás

12.1.) A Lízingbeadó a Lízingbevevő számára minden naptári évröl a tárgyévet követő január 31-ig
tételes elszámolást küld.

12.2.) A jelen szerződés azonnali hatályú felmondása vagy futamidő lejárata előtti megszüntetése
esetén a Lízingbeadó a szerződés megszűnésének időpontjára tételes elszámolást készít. Az
elszámolás tartalmazza a Lízingbeadónak a Uzingbevevővel szemben jelen megállapodás alapján
ezen időpontban fennálló követeléseit jogcím szerint, illetőleg a teljes követelés összegét csökkentő
tényezőket.

A Lízingbeadó a Lízingbevevővel szemben fennálló követeléseivel szembe állílja a
visszaszármaztatott Gépjármű értékesítéséből ténylegesen befolyt, illetőleg a biztosító által a
Lízingbeadó részére a Gépjárműre tekintettel folyósított összeget. A Lízingbevevő tudomásul veszi,
hogy az elszámolásban közölt követelésösszeget a Lízingbeadó a Gépjármű értékesítését követően,
az abból befolyó, a számláján jóváírt vételár összegének ismeretében azonban a birtokbavétel
időpontjára visszamenőleges hatállyal csökkenti. A Lízingbeadó a Gépjármű értékesítésére határidőt
nem vállal, az elszámolás kézhezvétele és a vételárösszegnek a Lízingbeadó számláján történő
jóváírásáig eltelt időszakban a Lízingbevevő viseli a finanszírozási és egyéb kockázatokat, azaz a
jelen szerződés szerinti kamatfizetési kötelezettsége a részéről meg nem fizetett összeg után
folyamatosan fennáll. Abban az esetben, ha a Lízingszerződés a lízingdíjakat devizában állapítja
meg, a Gépjármű forintban megállapított áron történő értékesítése esetén a Lízingbeadó a
Lízingbevevővel szemben devizában megállapított követelését a Gépjármű értékesítési árának az
MNB által az adott devizára az elszámolás napjára jegyzett közép árfolyamon számított ellenértékévelcsökkenti.

12.3.) Az elszámolás alapján fennálló követelést a fizetési kötelezettséggel érintett fél az elszámolás
kézhezvételét követő 5 munkanapon belül köteles a jogosult felé kiegyenlíteni.
XIII. Vegyes rendelkezések

13.1.) A Lízingbevevőjelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Uzingbeadót, hogya Uzingbeadó
által rendelkezésére bocsátott azonosító kód alkalmazásával a Lízingbeadó rendelkezésére álló bank
, biztosítási vagy üzleti titoknak rmnösülö bármely tényt, adatot vagy információt telefonos
ügyfélszolgálatán keresztül a kód birtokában lévő személynek kiadhassa. A Uzingbevevő tudomásul
veszi, hogy az azonosító kód a Uzingbevevő személyes azonosítását szolgálja, alkalmazása esetén a
Lízingbeadó a Uzingbevevőtől további azonosítást nem kér. Az azonosító kód alkalmazásával a
Lízingbeadó a Lízingbevevő telefonon adott utasításainak erre vonatkozó külön írásbeli megállapodás
hiányában is eleget tesz.

A Lízingbevevő jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogya rendelkezésére
bocsátott/bocsátandó "azonosító kódot" csak személyesen használja, valamint hogy az "azonosító
kódot" megőrzi, és azt mások rendelkezésére nem bocsátja. A Uzingbevevő jelen szerződés
aláírásával tudomásul veszi, hogy az "azonosító kód" elvesztéséből, mások részére történt átadásából
származó felelősség kizárólag őt terheli és a Uzingbeadó az ebből eredő bárminemű felelősségét
kizárja. A Uzingbevevö jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy az "azonosító kód" elvesztését,
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megsemmisülését, mások számára való hozzáférését haladéktalanul írásban bejelenti a Uzingbeadó
részére. Ezen írásbeli bejelentés kézhezvételét követően a Lízingbeadó az "azonosító kód"
alkalmazásával további adatot nem szolgáltat ki.

13.2.) A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződésből eredő jogaik
gyakorlása, illetve kötelezettségeik teljesítése során egymás kölcsönös érdekeire tekintettel járnak el,
a köztük, jelen szerződés teljesítése során felmerült jogvitákat elsősorban békés úton, egyeztetőtárgyalások útján rendezik.

A Felek, a jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitáik esetére, a hatásköri szabályokra és a
pertárgy értékére való tekintettel, kikötik a Lízingbeadó székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkezőbíróság kizárólagos illetékességét.

13.3.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok _
különös tekintettel a Polgári törvénykönyv, továbbá a Lízingbeadó Üzletszabályzatának rendelkezései
irányadóak. A Lízingbeadó a fogyasztó hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 16. § (1) bek 24.
pontjában foglaltak alapján tájékoztatja az Lízingbevevőt, hogy felügyeleti hatósága a Pénzügyi
Szervezetek Allami Felügyelete,amelynek címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

13.4.) Jelen szerződés kizárólag az itt felsorolt mellékletekkel együttesen érvényes. Jelen szerződés
aláírásával a Lízingbevevő kifejezetten elismeri, hogya fenti okiratokat a számára hiánytalanul
átadták. Jelen szerződés hatálybalépésének feltétele a Gépjárműre vonatkozó adásvételi szerződés
hatálybalépése és Lízingbeadó által a Lízingbevevő fizetési kötelezettségei teljesítésének
biztosítékaként esetlegesen előírt egyéb biztosítéki szerződés(ek) hatályba lépése.

13.5) Jelen szerződés aláírásával a Lízingbevevő kijelenti, hogyaszerződéskötést megelőzően a
hatályos magyar jogszabályok, valamint az Etikai kódex által előírt valamennyi tájékoztatást megkapta
a Lízingbeadótól, és a szerződés megkötésére vonatkozó döntését saját, illetőleg háztartása
teherviselési képességének ismeretében, kellő mérlegelés után hozta.

13.6.) Jelen szerződés aláírásával a Lízingbevevő a pénzmosás megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 8..§-ában foglaltaknak megfelelően kijelenti, hogya
szerződésben részletezett szolgáltatást a saját nevében és javára veszi igénybe.
13.7.) A felek egyéb megállapodásai:

Felek jelen szerződést átolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag aláírják.

Kelt: Budapest, 2014. 04 hónap 30 nap

-: / /~~/ ~H~L~r.~ .
K&H Bank Zrt.
lízing beadó
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Mellékletek:
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet

Üzletszabályzat
Lízingdíj fizetési ütemezés
Adásvételi jegyzökönyv, Átadás-átvételi jegyzökönyv
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2. számú melléklet

FIZETÉSI ÜTEMTERV

1.
2.
3.

Vételár:
Lízing időtartama:
1 havi BUBOR szerződés kötéskori értéke:

14538 OOOHUF
60 hónap

2,6%

4. Lízingdíj fizetési ütemezés:

Sorszám Esedékesség Tőke Kamat Lizinqdíl
1. átadás-átvételt megelőzően 5380205 HUF - 5380205 HUF
2. 2014.06.02 131 843 HUF 43556 HUF 175399 HUF
3. 2014.07.02 133855 HUF 41 544 HUF 175399 HUF
4. 2014.08.04 130378 HUF 45021 HUF 175399 HUF
5. 2014.09.02 136415 HUF 38984 HUF 175399 HUF
6. 2014.10.02 135699 HUF 39700 HUF 175399 HUF
7. 2014.11.03 133719HUF 41680 HUF 175399 HUF
8. 2014.12.02 138221 HUF 37178 HUF 175399 HUF
9. 2015.01.02 136314HUF 39085 HUF 175399 HUF
10. 2015.02.02 136963 HUF 38436 HUF 175399 HUF
11. 2015.03.02 141271 HUF 34128 HUF 175399 HUF
12. 2015.04.02 138286 HUF 37113 HUF 175399 HUF
13. 2015.05.04 137768 HUF 37631 HUF 175399 HUF
14. 2015.06.02 141 909 HUF 33490 HUF 175399 HUF
15. 2015.07.02 141407 HUF 33992 HUF 175399 HUF
16. 2015.08.03 139835 HUF 35564 HUF 175399 HUF
17. 2015.09.02 142702 HUF 32697 HUF 175399 HUF
18. 2015.10.02 143358 HUF 32041 HUF 175399 HUF
19. 2015.11.02 142972 HUF 32427 HUF 175399 HUF
20. 2015.12.02 144676 HUF 30723 HUF 175399 HUF
21. 2016.01.04 142337 HUF 33062 HUF 175399 HUF
22. 2016.02.02 146977 HUF 28422 HUF 175399 HUF
23. 2016.03.02 147631 HUF 27768 HUF 175399 HUF
24. 2016.04.04 144549 HUF 30850 HUF 175399 HUF
25. 2016.05.02 149844 HUF 25555 HUF 175399 HUF
26. 2016.06.02 147819 HUF 27580 HUF 175399 HUF
27. 2016.07.04 147655 HUF 27744 HUF 175399 HUF
28. 2016.08.02 150913HUF 24486 HUF 175399 HUF
29. 2016.09.02 149942 HUF 25457 HUF 175399 HUF
30. 2016.10.03 150655 HUF 24744 HUF 175399 HUF
31. 2016.11.02 152147 HUF 23252 HUF 175399 HUF
32. 2016.12.02 152847 HUF 22552 HUF 175399 HUF
33. 2017.01.02 152822 HUF 22577 HUF 175399 HUF
34. 2017.02.02 153549 HUF 21 850 HUF 175399 HUF
35. 2017.03.02 156323 HUF 19076 HUF 175399 HUF
36. 2017.04.03 154365 HUF 21 034 HUF 175399 HUF
37. 2017.05.02 157024 HUF 18375HUF 175399 HUF
38. 2017.06.02 156504 HUF 18895 HUF 175399 HUF
39. 2017.07.03 157248 HUF 18151 HUF 175399 HUF
40. 2017.08.02 158557 HUF 16842 HUF 175399 HUF
41. 2017.09.04 157676 HUF 17723 HUF 175399 HUF
42. 2017.10.02 161 039 HUF 14360 HUF 175399 HUF
43. 2017.11.02 160266 HUF 15133 HUF 175399 HUF
44. 2017.12.04 160565 HUF 14834 HUF 175399 HUF
45. 2018.01.02 162670 HUF 12729 HUF 175399 HUF
46. 2018.02.02 162566 HUF 12833 HUF 175399 HUF
47. 2018.03.02 164506 HUF 10893HUF 175399 HUF
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48. 2018.04.02 164121 HUF 11278 HUF 175399 HUF
49. 2018.05.02 165240 HUF 10159 HUF 175399 HUF
50. 2018.06.04 165061 HUF 10338 HUF 175399 HUF
51. 2018.07.02 167337 HUF 8062 HUF 175399 HUF
52. 2018.08.02 167269 HUF 8130 HUF 175399 HUF
53. 2018.09.03 167828 HUF 7571 HUF 175399 HUF
54. 2018.10.02 169284 HUF 6115 HUF 175399 HUF
55. 2018.11.02 169668 HUF 5731 HUF 175399 HUF
56. 2018.12.03 170475 HUF 4924 HUF 175399 HUF
57. 2019.01.02 171418 HUF 3981 HUF 175399 HUF
58. 2019.02.04 171888 HUF 3511 HUF 175399 HUF
59. 2019.03.04 173158 HUF 2241 HUF 175399 HUF
60. 2019.04.02 173849 HUF 1 550 HUF 175399 HUF
61. 2019.05.02 174595 HUF 804 HUF 175399 HUF

Kelt: Budapest, 2014.04.30.

~ ~~ L..J!..\...
K&H Bank Zrt.
Lízingbeadó

Oldal: 2/2
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GÉPJÁRMŰ TÁRGYÁBAN KÖTÖTT

ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LíZINGSZERZÖOÉS

o 6 -05- 2014

Amely létrejött

Név: K&H Bank Zrt.
Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Cégjegyzékszám: 01 10041043 ÉS
Csoportadó-azonosító szám: 17780120-5-43

mint Uzingbeadó
között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

Név: ALFÖLDVíz Zrt.
Székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Cégjegyzékszám: 04 10 001580
Adószám: 13100887-2-04

mint Uzingbevevő

I. A lízingszerződés tárgya és pénzügyi feltételei
1.1. Jelen szerződés alapján a Uzingbeadó vállalja, hogy a jelen szerződésben meghatározott
Gépjárművet megvásárolja, annak érdekében, hogy azt a Uzingbevevő részére zárt végű pénzügyi
lízingbe adja. A szerződés aláírásával a Uzingbevevő a Gépjárművet lízingbe veszi és vállalja, hogya
szerződésben megállapított díjakat határidőre megfizeti a Uzingbeadó részére. A Gépjármű a
futamidő letelte, a lízingdíjak és a maradványérték megfizetése után Uzingbeadó erre vonatkozó
külön nyilatkozatával a Uzingbevevő tulajdonába kerül (zárt végű pénzügyi lízing). A lízingjogviszony
megfelel a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII törvényben foglalt
rendelkezéseknek.

1.2 A Gépjármű azonosítói
Gyártmány, Dacia Dokker Van Atadás várható Atadás-átvételi jegyzőkönyv
típus: Ambiance 1.5 DCi időponqa: szerint
Eurotax kód: - Szállító: "Meszlényi-Autó" Kft.
Alvázszám: Atadás-átvételi Szállító székhelye: 5600 Békéscsaba,Almáskerti

l~zőkönyv szerint Ipari Park 2.
Motorszám: Atadás-átvételi Szállító

0409004726l~gyzökönyv szerint cégjegyzékszám:
G_y_ártásiév: 2014 Gyári extrák: -
Forgalmi Atadás-átvételi Kiegészítő extrák: -rendszám: jegyzőköl!.Y_vszerint

1.3 A pénzügyi lízingszerződés pénzügyi feltételei

A lízingdíjak megállapításánál alapul
2 765 159,- Ftvett, áfa nélküli piaci ár:

Első lízingdíj összege és deviza neme: 1 299 625,- Ft
Első IízinJldíj esedékessége: átadás-átvételt m~előzően
A havi lízingdíj összt!ge és deviza neme: 42369,- Ft

a díjfizetések esedékessége a
A pénzügyi lízingszerződés futamideje: 60 hónap mellékelt fizetési ütemezés

szerint
Deviza szerződés kötéskori árfo!yama: -
Referencia kamatláb I mértéke az

1 havi BUBOR 2,60%elfoJladás időpontjában:
Alkalmazott kamatfelár: 3,0% p. a.
THM mértéke -
A lízingdíjak tőke-kamat megbontása: a törlesztési ütemezésben f~glaltak szerint
Maradványérték összege és - -devizaneme

Egyéb díjak költségek Jelen szerződés 4.3 pontja, valamint a Lízingbeadó
kondíciós list~a szerint

~Ht:aö'rizte:
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1.4 Biztosítékok

Szerződés me nevezése Kelte Kötelezett
Felhatalmazó levél ALFOLDVIZ Zrt.

1.5 Biztosítás

CASCO Kötelező felelősség-
Biztosító neve biztosító neve
CASCO Kötelező felelősség-
Biztosítás biztosítás típusa
típusa
Biztosítási 10%, de minimum 50.000,- Ft
ön rész

A Lízingbevevő a jelen szerződés tárgyát képező Gépjárműre köteles teljes körű casco biztosítást
kötni, amelyet a Uzingszerződés hatálya alatt a Lízingbeadó hozzájárulása nélkül nem jogosult
megszüntetni vagy módosítani. A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogya Gépjárműre
vonatkozó átadás átvételi jegyzőkönyvet kizárólag abban az esetben írja alá, ha a gépjármű
rendelkezik Biztosító által előírt minimális védelmi követelményekkel.

II. A pénzügyi lízingszerződés létrejötte és a gépjármű átvétele

2.1.) A szerzödö felek megállapodnak abban, hogyaLízingbeadó a Lízingbevevő által megfelelő
gondossággal kiválasztott gépjárművet a jelen szerződés 1.2. pontjában megjelölt Szállítótól, mint
eladótól megvásárolja, annak érdekében, hogya Lízingbevevő részére lízingbe adja. A megrendelés
és/vagy az adásvételi szerződés aláírásával a Lízingbevevő azt is elismeri, hogy az abban foglaltak
szerinti Gépjármű minden szempontból megfelel lízingbe vételi szándékának, tudomásul veszi
továbbá, hogy az adásvételi szerződésben meghatározott körülmények módosulása miatt a
Lízingszerződés egyes feltételei (szállítási határidő, a Gépjármű beszerzési ára stb.) ezen
változásokkal összhangban megváltozhatnak. Az adásvételi szerződésből eredően a vevőt terhelő
kötelezettségek teljesítése - a vételár szerződés szerinti kiegyenlítésének kivételével - a Lízingbevevőt
terheli.

2.2.) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy mivel a Gépjárművet a saját céljaira maga választotta
ki, a Lízingbeadó semmilyen formában nem felel a Gépjármű lízingbeadás céljára történő
hasznosíthatóságáért és az Adásvételi Szerződésben foglalt szállítói kötelezettségek Szállító részéről
történő teljesítéséért. E címen a Lízingbevevő a Lízingbeadóval szemben sem a lízingdíj
csökkentésére, sem a lízingdíj megfizetésének beszüntetésére, sem bármilyen kártérítésre nem
támaszthat igényt.

2.3.) Amennyiben a Lízingbevevő a Uzingszerződés rendelkezései szerint az első lízingdíjnak és
ÁFA-nak megfelelő, vagy egyébként a Lízingszerződés alapján a Lízingbeadó részére járó bármely
egyéb összeget a Szállító részére köteles megfizetni, a Gépjármű vételárának kiegyenlítése során a
Lízingbeadó ezen összegeket aSzállítóra engedményezi a Gépjármű vételára kiegyenlítésének
keretében. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogyaLízingbeadó a Gépjármű még ki nem egyenlített
vételárát (engedményezés esetén a Gépjármű vételárának a Lízingbevevő által igazoltan a Szállító
részére kifizetett összegekkel csökkentett részét a 2.5.) pontban foglaltak szerinti átadás-átvételi
jegyzőkönyv kézhezvételét, egyben a)-i) pontban foglaltak maradéktalan és együttes teljesülését
követően fizeti meg a Szállító részére.

a) a Lízingbeadó kézhez vette a Lízingbevevő által aláírt Lízingszerződést, továbbá
amennyiben azt a Lízingbeadó előírta, az ügylettel kapcsolatos érvényesen aláírt
biztosítéki szerződést

b) amennyiben a Gépjármű szállítója nem magánszemély, a Lízingbeadó részére átadásra
kerül a nevére kiállított, a Gépjármű azonosító számát is tartalmazó tételes, szabályos, az
adásvételi szerződésben foglaltak szerinti végszámla, amelynek fizetendő összegében a
Lízingbeadónak járó, de a Lízingbevevő által a Szállítóhoz befizetett összegek is
feltontetésre kerültek, "pénzügyileg rendezett" megjegyzéssel, (magánszemély Szállító
esetén a számlát az adásvételi szerzödés, illetőleg a Szállítónak a részére megfizetett
összegre vonatkozó nyilatkozata helyettesíti)

c) az Lízingbevevő részéről maradéktalanul megfizetésre került az első lízingdíj és az ÁFA
összege,

d) a Gépjárműre megkötésre került a jogszabály által előírt kötelező gépjármű
felelősségbiztosítás,

_úrcnűrízt~
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e) a Gépjármű rendelkezik a felszereltségre is vonatkozó, Európára kiterjedő területi hatályú,
teljes körű, és legfeljebb a saját erőnek megfelelő arányú önrészesedést elöíró CASCO
biztosítással, amelyben kedvezményezettkénta Lízingbeadó került feltüntetésre,

f) amennyiben a biztosítás nem halasztott díjfizetésű, az első biztosítási időszakra szóló
biztosítási díjak a Lízingbevevő részéről befizetésre kerültek, és ezt az Lízingbevevő a
Lízingbeadó felé befizetési bizonylattal igazolta

g) a Gépjárműbe beszerelésre kerültek - amennyiben van ilyen - a biztosítótársaság egyedi
előírásainak megfelelő vagyonvédelmi berendezések és ennek tényét a Lfzingbevevő a
Lízingbead6 felé számlákkal igazolta.

h) a Gépjármű átírása megtörtént, az illetékes okmányiroda igazolta, hogy a finanszírozott
gépjármű törzskönyvét a Lízingbeadónak továbbítja.

i) a Lízingbeadó részére átadásra került a forgalmi engedély másolata, amelyben a felek
megállapodásának megfelelően a Lízingbead6, mint tulajdonos vagy a Lízingbevevő, mint
üzembentartó került feltüntetésre.

2.4.) A Lízingbead6 a Gépjárműre vonatkozó hatályos adásvételi szerződés és a Lízingbevevő
fizetési kötelezettségei teljesítésének biztosítékaként előírt biztosítéki szerződések kézhezvételét
követően felhatalmazza a szállítót a Gépjármű Lízingbevevő részére történő átadására.

2.5.) A Gépjármű birtokbavétele során a Lízingbevevő egyben a Lízingbeadó képviseletében is
eljár, tekintettel arra, hogy a Gépjármű Lízingbevevő által történő átvétele a Gépjárműnek az
adásvételi szerződés teljesítése érdekben történő birtokbavételét is jelenti. A Gépjármű átadását a
Lízingbevevő köteles a Szállítóval együttesen a Lízingszerződés mellékletében meghatározott formájú
átadás-átvételi jegyzökönyvben rögzíteni. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával a Lízingbevevő a
2.3 a)-i) pontjaiban írt feltételek maradéktalan megvalósulásán túl az alábbiakat igazolják:

a) a Gépjármű okmányai szabályszerűen kerültek kiállításra és átadásra,
b) a Gépjármű megfelel az adásvételi szerződésben foglaltaknak,
c) a Gépjármű hibátlan, az állapotfelmérési lapon rögzítetteknek megfelelő, kipróbált

műszaki állapotban, a megrendelésben és/vagy az adásvételi szerződésben rögzített
tartozékokkal együtt került átadásra, a Lízingbevevő részéröl birtokba vételre;

d) a Gépjármű rendelkezik az előírt KRESZ tartozékokkal, forgalmi és egyéb okmányai
szabályszerűen kiállításra és átadásra kerültek és hatósági jelzései megfelelnek az
okmányokban foglaltaknak.

e) a Gépjármű érvényes és további feltételek bekövetkezésétől nem függö gépjármű
felelősség és CASCO biztosítással rendelkezik.

A Lízingbevevő és az általa és a Szállító által érvényesen aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyvet,
továbbá a Gépjármű okmányainak másolatát az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláíratását követően
haladéktalanul belül köteles átadni a Lízingbead6 részére.

2.6.) Lízingbevevő jogosult a Lízingszerződéstől a vételár Lízingbeadó részéről történő
maradéktalan kifizetését megelőzően a Lízingbeadóhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával
elállni. Ilyen esetben a Lízingbevevő elállási nyilatkozatával egyidejűleg köteles a Lízingbeadónak
megfizetni a Lízingszerzödésés az arra tekintettel kötött Adásvételi szerződés megkötésére tekintettel
felmerült költségeit és kárait. A Lízingbead6 jogosult ezen összegeket a részére megfizetett elsö
lízingdíj terhére elszámolni. A Lízingbeadó abban az esetben jogosult jelen Lízingszerzödéstöl elállni,
ha az illetékes okmányiroda a Gépjármű tulajdonosváltásának a gépjármű nyilvántartásban történö
átvezetését bármely okból megtagadja. Ilyen esetben a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadónak az
ügylettel kapcsolatosan felmerült költségeit a Lízingbeadó részére megtéríteni.

2.7.) Amennyiben a Lízingbevevö a Lízingszerződés hatályba lépését megelőzően birtokba vette a
Gépjárművet, vagy a Lízingbead6 teljesítette a Gépjármű vételárára vonatkozóan fennálló fizetési
kötelezettségét, a Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződést a felsorolt hatályba lépési feltételek
megvalósulásának elmaradása esetén is hatályosnak tekinteni.

2.8.) A Gépjármű törzskönyv átvételére és őrzésére vagy kiállítása felfüggesztésének
kérelmezésére kizárólag a Lízingbeadó, mint tulajdonos jogosult. Amennyiben a törzskönyv bármely
okból a Lízingbevevőhöz kerülne, köteles azt haladéktalanul a Lízingbead6 részére átadni, ennek
elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül. A törzskönyv a lízingjogviszony időtartama alatt a
Lízingbeadó birtokában marad.

III. A Lízingbeadó felelőssége, jogok átruházása

3.1.) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy tekintettel arra, hogyaGépjárművet maga választott ki,
a Lízingbeadó semmilyen formában nem felel a Gépjármű lízingbeadás céljára történő

.dcnodlte:
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hasznosíthatóságáért. E címen a Lízingbevevő a Lízingbeadóval szemben sem a Ifzingdíj
csökkentésére, sem a lízingdlj megfizetésének beszüntetésére, sem bármilyen kártérítésre nem
támaszthat igényt. Ugyanezen okból nem terheli a Lízingbeadót semmiféle felelősség a Gépjármű
származásáért, műszaki állapotáért, rejtett vagy egyéb hibájáért. A Gépjármű bármilyen
meghibásodásából eredő káresemény nem mentesíti a Lízingbevevőt a Lízingbeadóval szemben
fennálló fizetési kötelezettsége teljesítése alól.

3.2.) A Llzingbeadó a Uzingszerződés aláírásával, a Szállítóval létrejött Adás vételi szerződésben
számára biztositott kellékszavatossági és jótállási jogait - kezesi felelőssége kifejezett kizárása
mellett, - a Uzingbevevőre engedményezi, ezzel felhatalmazza a Uzingbevevőt ezen jogoknak
közvetlenül a Szállítóval szemben történő érvényesítésére. Az Adásvételi szerződés teljesltésével
kapcsolatban a Uzingbeadó a vételárfizetésen kívül semminemű felelősséget nem vállal. Amennyiben
a Lízingbeadót perbe hívják a Szállító és a Lízingbevevő közötti bármely - hibás teljesítéssel vagy
egyéb, az Adásvételi szerződésből eredő jogok érvényesítésével kapcsolatos - jogvitában, úgy annak
költségeit a Lízingbevevő köteles viselni. A szavatossági jogok gyakorlásának elmulasztásából eredő
minden kár a Uzingbevevőt terheli.

IV. A szerződéssel kapcsolatos díjak, költségek
4.1.) A Uzingbevevő jelen szerződés hatálya alatt a jelen megállapodáshoz csatolt fizetési
ütemtervben meghatározott mértékű ltzinqdljat, köteles megfizetni. A jelen szerződés alapján
fizetendő lízingdíjak megállapítása során alkalmazott pénzügyi kondlciókat a felek jelen megállapodás
1.3.) pontjában rögzítik. A lízingdíjak tőke- és kamatrészből tevődnek össze, amely a törlesztési
ütemezésben kerül rögzítésre. A Felek megállapodnak, hogy a lízingdíjak vonatkozásában az
elszámolási időszak a Lízingszerződés fizetési ütemtervében meghatározott lízingdíjak esedékessége
közötti időszak. Az elszámolási időszak utolsó napja a lízingdíj esedékességének napja, ami egyben a
nyújtott szolgáltatás teljesítési időpontja is. A Lízing jogviszony szerinti ügyletindításkor fizetendő első
lízingdíj teljesítési időpontja a Uzingszerződés szerinti átadás-átvétel napja, ami egyben a nyújtott
szolgáltatás teljesítési időpontja is. A Felek megállapodnak, hogya Uzingbevevő az első lízingdíjat a
teljesítési időponttal azonos időpontban fizeti meg.

4.2.) A szerzödö felek megállapítják, hogy mind a jelen szerződés szerint fizetendő Ifzingdíjak az
1.3.) pontban megjelölt referencia kamat alapján változó kamatozásúak, ennek megfelelően a
Uzingbeadó a szerződésben megállapított lízingdíjat jogosult a szerződésben megjelölt referencia
kamatláb megváltozásával összhangban megváltoztatni. A Lízingbeadó a referencia kamat
változásáról rendszeresen, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségen kifüggesztve, illetőleg a
honlapján tájékoztatja a Uzingbevevőt. A lízingdíj megváltozásáról a Uzingbeadó a havonta
megküldésre kerülő díjbekérőn értesíti a Uzingbevevőt. A lízingdíj referencia-kamat változás
következében történő, fentiek szerinti megváltoztatását a Uzingbevevő szerződésmódosítás, illetőleg
minden egyéb értesítés nélkül a számla kézhezvételével elfogadja.

4.3) A szerződéssel kapcsolatosan a futamidő során felmerülő egyéb díjak, költségek

A jelen szerződés hatálya alatt a Lízingbevevő az alábbiakban meghatározott díjak fizetésére köteles,
amely díjak mértéke a Uzingbeadónak az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében kifüggesztett,
továbbá honlapján közzetett mindenkori Kondíciós listájában kerül meghatározásra.

Lezárási díj: a Lízingbevevő által a szerződésnek az abban meghatározott futamidő lejáratát
megelőző, bármely okból történő megszűnése esetén fizetendő díj, amely a szerződés
megszűnésekor hátralévő, le nem járt tőketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és
legalacsonyabb összegét a Kondíciós lista tartalmazza.

E/őtörfesztési díj: a Uzingbevevő által kezdeményezett, az esedékes fizetési kötelezettséget
meghaladó összegű befizetés után fizetendő díj, feltéve, hogy az előtörlesztéssel a szerződés nem
szünik meg. Az előtörlesztési díj az előtörlesztett tőkeösszeg százalékában kerül megállapításra és
legalacsonyabb összegét a Kondíciós lista tartalmazza.

Fizetési fe/szólítás díja: a Lízingbevevő fizetési késedelme következtében a Lízingbeadó fizetésre
felszólító levelének kiküldése esetén fizetendő díj, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként
kerül megállapításra.

Szerződés fe/mondási díj: a Lízingbeadó által a Lízingbevevő szerződésszegése következtében
kezdeményezett azonnali hatályú szerződés felmondás esetén fizetendő díj, amelyalkalmankénti,
meghatározott összegként kerül megállapításra.

Futamidő módosítás díja: a szerződésben meghatározott futamidő Lízingbevevő által kezdeményezett
módositása esetén fizetendő díj, amely a szerződés módosításakor hátralévő, le nem járt tőketartozás

~;!enőr1:de:



Szerződésszám: 20140000114-GG -aKatH
százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a Kondíciós lista
tartalmazza.
Fizetési ütemezés módosításának díja: a szerződésben meghatározott fizetési ütemterv Uzingbevevő
által kezdeményezett módosítása esetén fizetendő díj, amely a szerződés módosításakor hátralévő, le
nem járt tőketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a
Kondfciós lista tartalmazza.
Előt6r1esztési, futamidő-. ütemezés módosítási kalkuláció elkészftésének dfja: a szerződés
Uzingbevevő által kezdeményezett módosítása érdekében a fennálló fizetési kötelezettségeket
tartalmazó új kimutatás elkészftésének díja, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül
megállapításra,
Üzembentartó személYének megváltoztatása után fizetendő díj: meghatározott feltételek fennállása
esetén a szerződés hatálya alá tartozó gépjármű fogalmi engedélyébe bejegyzett üzembentartó
személyének megváltoztatásához történő hozzájárulás esetén a Uzingbevevő által fizetendő díj,
amelyalkalmankénti, meghatározott összegben kerül megállapításra.

Szerződés harmadik személy részéről történő átvállalásával kapcsolatos hitelbírálat díja: a
Uzingbeadóval szerződő fél személyének a Uzingbevevő tartozásainak átvállalásával történő
megváltozására irányuló igényesetén az átvállaló hitelképességének megállapításával kapcsolatos
eljárás díja, amelynek megfizetése a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az átvállalással
kapcsolatos hitelbírálat díja a kérelem benyújtásakor hátralévő, le nem járt tőketartozás százalékos
mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a Kondíciós lista tartalmazza.

Egyéb szerződésmódosítás díja: a szerződésnek a Uzingbevevő által kezdeményezett fentiekben
nem nevesített módosítása esetén fizetendő díj, amely a szerződés módosításakor hátralévő, le nem
járt tőketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a
Kondíciós lista tartalmazza.

Kezes személyének megváltoztatásával kapcsolatos eljárás díja: a szerződésben foglalt
kötelezettségek teljesítésének biztosítékaként kötött készfizető kezességvállalási szerződés
megszüntetése és a Uzingbeadó által hitelképesnek minősített harmadik személlyel új készfizető
kezességvállalási szerződés megkötése, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül
megállapításra.
Dokumentáció egyeztetés díja: amennyiben a Uzingbevevő a forgalmi engedély módosítását
követően elmulasztja az adatváltozásról a forgalmi engedély másolatának bemutatásával a
Uzingbeadót értesíteni, a Uzingbeadó az adategyeztetés érdekében megkeresi a közhiteles
nyilvántartást és erre tekintettel a Uzingbevevővel szemben a Kondíciós listában megállapított
egyszeri díjat érvényesít.
Elszámolás készftésének, értesítők, bizonylatok kiállításának díja: a Uzingbevevő kérelmére a
finanszírozási szerződés megszüntetése érdekében fizetendő összeg megállapítása érdekében
készített kimutatás, továbbá elszámolással kapcsolatos értesítések, számviteli bizonylatok
kiállításának díja, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül megállapításra.

Hozzájárulások kiadásának (taxi engedélv. átalakítási engedélv. használatba adási engedélv. forgalmi
engedély csere, rendszám csere) díja: hatósági engedélyek benyújtásához szükséges finanszírozói
hozzájárulás kiállításának díja, amelyalkalmankénti meghatározottösszegként kerül megállapításra.

Adategyeztetési díj: a Uzingbevevő kérelmére a szerződés másolata, és az Üzletszabályzat, valamint
a szerződéssel kapcsolatos egyéb dokumentumok másolatának, továbbá igazolások és korábban
nem nevesített egyéb nyilatkozatok kiadásának, valamint a rendkívüli adategyeztetés díja, amely
alkalmankénti meghatározott összegként kerül megállapításra.

Deviza a/apú szerződés forint alapúvá alakításának díja: a Lízingbevevő kérelmére bármely, forinttól
eltérő idegen devizanem alapú szerződésnek a futamidő alatt kizárólag egy alkalommal történő, forint
alapú szerződéssé történő átalakítása után fizetendő díj.

KHR ÜgvféltudakozvánY lekérdezés díja: a Uzingbevevő kérelmére a Központi Hitelinformációs
Rendszerböl törtértö adatlekérdezés díja, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül
megállapításra.
Intervenciós díj: a Uzingbeadó által a Lízingbevevő nem szerződésszerű magatartása következében
tett intézkedések (fizetési felszólítás) következtében felmerülő költségek fedezetéül felszámításra
kerülő, a kondíciós listában megállapított díj, amely a megtett intézkedés sikerétől függetlenül
fizetendő és a szerződés hatálya alatt intézkedésenként ismételten is kiszabható.

__Jcnórizte:
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A Lízingbeadó a Kondíciós listát a piaci feltételeknek megfelelően, árazási elveiben foglaltakkal
összhangban, időszakonként módosítja. A módosított Kondíciós lista az abban megjelölt időponttól
hatályos.

4.4.) Az Lízingbevevőt, mint a Gépjármű használóját és üzembentartóját terheli a Gépjármű
birtoklásával és használatával kapcsolatos valamennyi költség, ideértve a kötelező biztosítás díját, a
Gépjárműre tekintettel kiszabott bírságok, díjak, közterhek (teljesítményadó), valamint a Gépjármű
bárminemű átalakításával kapcsolatosan kirótt bírság, vámpótlék, stb. megfizetését is. Ha a
Uzingszerződés hatálya alatt a Gépjármű birtoklásával vagy használatával kapcsolatban valamely
felmerült költséget, bírságot vagy kárigényt a Lízingbevevő helyett a Lízingbeadó egyenlítene ki,
annak összegét a Lízingbevevő az erre vonatkozó értesítést követően haladéktalanul köteles
megfizetni a Lízingbeadó részére.

4.5.) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségeit
mindaddig a szerződés szerinti ütemezésben köteles teljesíteni - ideértve azt az időszakot is, ameddig
a Gépjárművet bármely okból nem tudta használni - amíg a szerződés a XI. fejezetben szabályozottak
szerint meg nem szűnik.

4.6.) Amennyiben a Lízingbeadónak a szerződés azonnali hatályú felmondása vagy a Lízingbevevő
érdekkörében bekövetkezett okból történt megszűnése következtében, akár a lejárt tartozások
beszedésével, akár a Gépjármű Lízingbeadó részére történő visszaszármaztatásával vagy a
szerződéssel kapcsolatos biztosítékának érvényesítésével, akár egyéb nem várt okból további
költségei merülnek fel, azokat a Lízingbevevő köteles haladéktalanul megtéríteni.

4.7) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése
esetén Lízingbeadó a késedelem időtartamára a késedelmesen teljesített összeg után a mindenkor
érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét, devizában megállapított fizetési kötelezettség késedelmes
teljesítése esetén a késedelmes összeg további 2%-kal növelt mértékét számítja fel késedelmi kamat
címén.

4.8.) A Lízingbevevő minden általa fizetendő összeget a fizetési ütemtervben foglalt esedékességi
időpontokban, ennek hiányában a Lízingbeadó felhívására az alábbiak szerint köteles megfizetni:

a) a Lízingbeadó által küldött értesítőn feltüntetett bankszámlára történő átutalással
illetőleg csoportos beszedési megbízás alkalmazásával vagy

b) postai készpénz befizetési utalványon a szerződés azonosító számának
megadásával, vagy
c) bármely K&H Bankfiókban az ügyfélfogadási idő alatt pénztári befizetéssel.

4.9.) A jelen szerződés alapján nyújtott szolgáltatás a 2013. évi CCXXXVII törvény rendelkezései
szerinti pénzügyi szolgáltatás, ennek következtében - a jelen szerződés aláírásának időpontjában
irányadó jogszabályok megváltozásáig - a felszámított szerződéskötési díj, ügyleti és késedelmi
kamat, valamint átvállalási, módosítási és lezárási díj tárgyi ÁFA mentes.

4.10.) A Lízingbeadó a Lízingbevevő által részére megfizetett összegeket - a Lízingbevevő részére
küldött ezzel ellentétes tájékoztatás hiányában, - az alábbi sorrendben tudja be követeléseibe:

a) a Lízingbevevő helyett harmadik személyek felé megfizetett összegek
b) költségek, díjak
c) késedelmi kamatok,
d) lízingdíj kamat tartalma,
e) lízingdíj tőke tartalma.

V. Az alkalmazott kamatok, költségek és díjak egyoldalú módosítása

5.1.) A Lízingbeadó a Lízingszerződésben megállapított kamat, illetve költség és díjtétel mértékét
jogosult megváltoztatni, amennyiben az adott szolgáltatást befolyásoló feltételek módosulnak. A
Lízingbeadó az alább felsorolt, a kamat-, díj és költségelemekre kihatással bíró huzamosabb ideig
fennálló okok változásának együttes, tényleges hatásainak vizsgálata és alapos elemzése alapján
dönt a finanszírozási szerzödés kamat-, díj- vagy költségelemének egyoldalú a kiváltó okok hatásával
arányos mértékben törtértö módositásáról. Abban az esetben, ha valamely feltétel változása a kamat-,
dij- vagy költségelem csökkentését teszi indokolttá, a Lízingbeadó a Lizingbevevövel kötött
szerződésében az ilyen irányú módosítást is érvényesiti.

Jogi, szabálvozói környezet megváltozása
a) a hitelező - hitel-, és pénzügyi lízingszerzödés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül

érintő - tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó
jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a hitelezőre kötelező egyéb szabályozók
megváltozása;
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b) a hitelező - hitel-, és pénzügyi lízingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan érintő _

tevékenységéhez kapcsolható közteher- (pl. adó-) változása, a kötelező tartalékolási szabályok
változása;

c) kötelező betétbiztosítás összegének, vagy díjának változása.

A pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása
a hitelező forrásköltségeinek változása / pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, így
különösen, de nem kizárólagosan:

Magyarország hitelbesorolásának változása
az országkockázati felár változása (credit default swap)
jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása
bankközi pénzpiaci kamatlábak /hitelkamatok változása
a Magyar Állam vagy a hitelező által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék
egymáshoz képest történő elmozdulása,
refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve
kibocsátója elismert külsö hitelminősítő szervezet általi kockázati besorolásának változása
vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó kőltségek megváltozása,
hitelező lekötött ügyfélbetéteinek kamatának változása

A Lízingbevevökockázati megítélésének megváltozása
a) a Lízingbevevő, illetve a hitelügylet más kockázati kategóriába történő átsorolása a hitelező

vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy belső
adósminősítési szabályzata alapján - különös tekintettel a Lízingbevevő pénzügyi helyzetében
és fizetőképességi stabilitásában bekövetkező változásokra -, ha azt az új kockázati
kategóriába történő átsorolás az értékvesztés ,és ezáltal az alkalmazott kockázati felár
mértékének változtatását teszi indokolttá.

b) A hitelező vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy
hitelező adósminősítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek,
illetve ügyfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati
kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását
teszi indokolttá.

c) A nyújtott kölcsön vagy hitel fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében bekövetkező
legalább 10%-osváltozás.

A Lízingbeadó a kockázati megítélés megváltozása alapján nem érvényesít kamatemelést azon
ügyfeleknél, akik szerződési kötelezettségeiket folyamatosan teljesítették, a hitel futamideje alatt nem
estek fizetési késedelembe.

5.2.) A Lízingbeadó a Lízingszerződéshez kapcsolódó egyéb költséget és díjat évente maximálisan
a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos infláció mértékében emel.

5.3.) A Lízingbeadó a fentiekben felsorolt okokon túl vis maior események - hirtelen bekövetkező
nagyfokú pénz- és tőkepiaci zavarok - bekövetkezés esetén átmenetileg, kizárólag a zavar
elhárultáig, a PSzAF egyidejű tájékoztatása mellett jogosult egyoldalúan kamatot, díjat vagy költséget
módosítani.

5.4.) A Lízingbeadó a lízingszerződésben a fentiekben szabályozottak szerinti egyoldalú kamat,
költség és díjmódosításon túl egyéb feltételt, ideértve az egyoldalú módosításra okot adó körülmények
felsorolását is, egyoldalúan nem módosítja a Lízingbevevő számára kedvezőtlenül. A Lízingbeadó
egyoldalúan új díjat vagy költséget nem vezet be, és nem változtatja meg a Lízingbevevőre
hátrányosan a kamat, díj vagy költségelemek számítási módját. A Lízingbeadó a Lízingbevevővel
kötött szerződésnek a Lízingbevevő számára nem kedvezőtlen egyoldalú módosításának jogát
fenntartja.

VI. Előtörlesztés
6.1.) Amennyiben a Lízingbeadó a törlesztési ütemtervben előírt havi esedékes lízingdíj összegénél
magasabb összegű fizetést teljesít, az esedékes fizetési kötelezettség teljesítését követően
fennmaradó összeggel a Lízingbeadó a még esedékessé nem vált tőketartozást csökkenti oly módon,
hogya lízingdíjak száma és esedékességük időpontja nem változik, a fizetendő lízingdíj összege és
annak tőke-kamat megbontás aránya ismételten megállapításra kerül. A Lízingbeadó a módosított
törlesztési ütemezést megküldi a Lízingbevevő részére. Előtörlesztés esetén a Lízingbevevő a
kondíciós lista szerinti Előtörlesztési díj megfizetésére köteles.

icnöriLte:
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VII. A Gépjármű üzemeltetése
7.1.) A Ifzingjogviszony időtartama alatt a Lízingbevevő viseli a Gépjármű birtoklásával és
üzemeltetésével összefüggő valamennyi költséget és a kárveszélyt, ideértve azokat a károkat is,
amelyek megtérítésére senki sem kötelezhető. A költségek körében viselni köteles a szerződés
hatálya alatt esetlegesen kiszabásra kerülő szabálysértési és egyéb bírságot, és parkolási díjakat
valamint a kockázatot. A Lízingbevevő köteles a Gépjárművet az előírásoknak megfelelően
üzemeltetni, javíttatni, karbantartani, és elvárható gondossággal használni, birtokolni. A Lízingbevevő
köteles biztosítani az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, így kötelessége az
üzemeltetéshez előírt engedélyek beszerzése. A Uzingbevevő a Uzingbeadó felé kártérítési
felelősséggel tartozik a Gépjármű normál használatot meghaladó értékcsökkenésért, teljes vagy
részleges meghibásodásáért, megrongálódásáért, birtokán kívül kerüléséért.

7.2.) A Lízingbevevő a Gépjármű okmányaiban, hatósági jelzéseiben (forgalmi engedély,
érvényesítő címke, környezetvédelmi kártya, törzskönyv, rendszám) bekövetkezett bármilyen változást
vagy rongálódást köteles az illetékes hatóságnak és a Lízingbeadónak az arról való tudomásszerzést
követő 5 napon belül bejelenteni, illetőleg üzembentartói minőségénél fogva a szükséges
adatmódosítással kapcsolatban eljárni.

7.3.) A Lízingbeadó jelen szerződésben foglalt felhatalmazása alapján a Lízingbevevő jogosult és
egyben köteles a Gépjármű kezelési útmutatójában, szervizkönyvében vagy szervizfüzetében előírt
időpontokban a garanciális vizsgálatokat, műszaki állapot ellenőrzést és javításokat, illetve az
időszakos műszaki vizsgálatot elvégeztetni. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Gépjármű javítása
új gépjármű esetén kizárólag a Szállító hivatalos márkaszervizei, ennek hiányában a Lízingbeadó által
jóváhagyott szerviz által végeztethető el.

7.4.) A Lízingbevevő köteles a Gépjárművet rendeltetésszerűenhasználni. Kizárólag a Lízingbeadó
előzetes engedélyével lehet a Gépjárművet verseny, oktatás, taxi, illetőleg bármely más olyan célra
felhasználni, amely a normál használattal együtt járó kopást és elhasználódást meghaladó
elhasználódáshoz vezethet. A Lízingbevevő vétkességtől függetlenül köteles a Gépjármű
meghibásodását vagy rongálódását, saját költségén a károsodást megelőző állapot szerint
helyreállíttatni. A Lízingbevevő az ennek elmulasztásából eredő károkért a Lízingbeadónak kártérítési
felelősséggel tartozik. Ugyancsak kártérítési felelősséggel tartozik a Lízingbevevő azért a kárért, ami a
Lízingbeadót amiatt éri, hogy a Gépjármű piaci értéke elmarad a Gépjárművel azonos típusú (típus és
modell azonosítójú) és életkorú gépjárművek átlagos piaci értékétől, függetlenül attól, hogy a
Gépjármű megfelel-e a forgalmi- és üzembiztonsági előírásoknak, üzemkész és hibamentes
állapotban van-e. Vitás esetben a Lízingbevevő független minőségvizsgáló szerv (a Lízingbeadó által
elfogadott igazságügyi Gépjárműszakértő) szakértői véleményét kérheti. A szakértői véleményezés
költségeit a Lízingbevevő köteles viselni.

7.5.) A Lízingbevevő a Gépjárművön az átadás-átvételkori állapothoz képest utólagos beépítést,
változtatást, átalakítást, feliratok elhelyezését csak a Lízingbeadó előzetes írásos engedélye alapján,
kizárólagosan saját költségére végez(tet)het. A Lízingbeadó írásos felhatalmazása nélkül a "hatósági
átalakítási engedély" nem jogosítja fel Lízingbevevőt az átalakítás elvégzésére vagy elvégeztetésére.
A Gépjármű bármely átalakítása, megváltoztatása, csak a Gépjármű generálimportőrének hivatalos
márkaszervizei, ennek hiányában a Lízingbeadóáltal jóváhagyott szerviz által végeztethető.

7.6.) A Lízingbevevőtudomásul veszi, hogyaLízingbeadó a beépítéseken és átalakításokon írásos
beleegyezése hiányában is tulajdont szerez. Engedély nélküli beépítés, átalakítás esetében és
különösen a Lízingszerződés megszűnésekor a Lízingbeadó jogosult a Gépjármű átalakítás előtti
állapotának visszaállítását megkövetelni, vagy a Lízingbevevö költségére a visszaállítást elvégeztetni.

7.7.) A Gépjármű használatának vagy birtoklásának szüneteltetésével, illetőleg a Gépjármű
megsemmisülésével összefüggésben keletkezett bármely kár a Lízingbevevőt terheli, és nem érinti a
Lízingbevevő lízingdíj fizetési kötelezettségét. A Gépjármű meghibásodása vagy megsemmisülése
esetén a Lízingbeadó nem köteles cseregépjárművet biztosítani, illetőleg a Gépjármű helyébe lépö
értéket annak helyreállításáravagy pótlására fordítani.

7.8.) A Lízingbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a Gépjármű kizárólag a CASCO
biztosításban megjelölt országokba vihetö ki.

VIII. Biztosítás és biztosítási események

8.1.) A Lízingbevevö köteles a birtokbaadással egyidejűleg a Gépjárműre qépjárrnü
felelősségbiztosítást kötni és a Lízingszerződés megszűnéséig gondoskodni annak fenntartásáról.
Lízingbevevő köteles meggyőződni arról, hogyabirtokbaadás időpontjában aláirt biztosítási ajánlat
alapján a biztosítás létrejött-e. A Lízingbevevö tudomásul veszi, hogya biztosítási szerzödés
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hiányából eredő károkat - ideértve a Lízingbeadónál ezzel kapcsolatosan felmerülő károkat is -
viselni köteles, függetlenül attól, hogya biztosítási szerződés létrejöttének elmaradása kinek róható
fel.

8.2.) Káresemény bekövetkezését a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadónak - lopáskár esetén
egyidejűleg a területileg illetékes rendőrkapitányságnak - 2 munkanapon belül bejelenteni és a
Biztosítónál a kárrendezés érdekében jelen szerződésben, valamint a Biztosítótársaság ügyfél és
termék tájékoztatójában foglaltak szerint eljárni. Totálkár és lopáskár káresemény bekövetkezése
esetén a Lízingszerződés megszűnik, és a felek a káresemény bekövetkezése napjára egymással
elszámolnak. A Uzingbeadó a casco biztosítás alapján a Biztosító által részére fizetett összeggel a
Uzingbevevővel szemben fennálló követelését csökkenti, annak a követelés megszűnését követően
fennmaradó részét a Lízingbevevő részére kifizeti. Abban az esetben, ha a Biztosító által fizetett
összeg nem éri el a Lízingbevevő Lízingbeadóval szemben fennálló teljes tartozását, úgy a
különbözetet a Uzingbevevő köteles a Lízingbeadó részére a Lízingszerződés rendelkezései szerint
megfizetni.

8.3.) A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogyaLízingszerződés hatálya alatt a
Gépjárművet kizárólag a Szállító hivatalos márkaszervizeiben javlttatja. A Lízingbevevő tudomásul
veszi, hogy jelen kötelezettsége teljesítésének elmulasztása esetén a Lízingbeadó jogosult a
Lízingszerződést azonnali hatállyal felmondani.

8.4.) A Lízingbevevő köteles a sérült Gépjárművet a káresemény bekövetkezésekor a Lízingbeadó
által elfogadott vagy kijelölt márkaszervizbe szállíttatni, vagy helyszíni felmérést kérni és a
Lízingbeadó utasításai szerint eljárni, tudomásul veszi azonban, hogyakáreseményt szenvedett
Gépjármű helyreállftása a kárszemle jegyzőkönyv alapján a biztosító által fizetendő összeg
ismeretében rendelhető meg.

8.5.) A Lízingbeadó a Lízingszerződés megszűnését nem eredményező biztosítási esemény
kapcsán a biztosító által fizetendő összeg felvételére egyedi engedélyével felhatalmazhatja a
helyreállítást végző szervizt. A Lízingbevevő erre irányuló kérelmet a kárfelvételi jegyzőkönyv,
valamint a javítási számla (helyreállítása elötti idöpontban javítási elökalkuláció) másolatának
csatolásával nyújthat be a Uzingbeadóhoz.

8.6.) Amennyiben a biztosítótársaság a Uzingbeadónak teljesíti a kifizetést, azt a Lízingbeadó a
Gépjármű helyreállításának igazolását követö 5 munkanapon belül a helyreállítást végzö szerviznek,
amennyiben a helyreállítást a Lízingbevevő a szerviznek megelölegezte és ezt a Lízingbeadó felé
hitelt érdemlően igazolja, a Lízingbevevönek kifizeti. A Gépjármű megsemmisülése esetén a
Lízingbeadó nem köteles a biztosítási összeget a Gépjármű helyreállításáravagy pótlására fordítani.

8.?) Biztosítási eseményesetén az önrészt a Lízingbevevö köteles megfizetni, illetve a
Lízingszerzödés megszűnéséhez vezetö biztosítási esemény kapcsán a Lízingbevevö köteles az
avultatás összegének megfizetésére is. A Lízingszerzödés megszűnéséhez vezető biztosítási
esemény bekövetkezésekor a biztosító által fizetett összegek, valamint gazdasági totálkár esetében a
Gépjármű értékesítéséböl befolyó összeg (roncsérték) minden esetben a Lízingbeadót illetik meg,
mely összegek a Lízingbevevő tartozásait csökkentik.

8.8.) Abban az esetben, ha a káresemény során bekövetkezett kár összege a Gépjármű értékéhez
viszonyítva különösen magas, akkor a Lízingbeadó a saját megítélése alapján, kockázatai
csökkentése érdekében jogosult a biztosító által kifizetett összeget a Lízingbevevö tőketartozásainak
arányos - esetlegesen a Lízingszerzödésmegszűnését is eredményezö - csökkentésére fordítani.
IX. Biztosítékok

9.1.) A Lízingbeadó az üzleti kapcsolat fennállása alatt bármikor jogosult a Lízingbevevötöl
megfelelő biztosítékot, vagy a korábban már nyújtott biztosíték kiegészítését kérni annak érdekében,
hogya biztosíték mértéke minden esetben biztosítsa a Lízingbeadó Lízingbevevövei szemben
fennálló követelésének megtérülését.Az alkalmazandó biztosítékot a Lízingbead6 az ügyfélminösítés
során tett megállapítások alapján határozza meg. A Lízingbevevövel kötött egyedi szerzödés
biztosítékaként a Lízingbeadó a Polgári törvénykönyvben felsorolt szerzödést biztosító
mellékkötelezettségek bármelyikét, továbbá azonnali beszedési jogot, valamint a nem magánszemély
Lízingbevevö tulajdonosának kötelezettségvállalását is elöírhatja a jogviszony fenntartásának
feltételeként. Amennyiben a Lízingbevevö a szerzödés hatálya alatt a Lízingbeadó által kért biztosíték
nyújtásától elzárkózik, úgy a Lízingbeadó jogosult a további szolgáltatások felfüggesztésére, továbbá
megnövekedett kockázatai csökkentése érdekében a szerzödés felmondására. A biztosítékok
nyújtásával - ideértve a szerzödés megkötését is - fenntartásával és megszűnésével kapcsolatos
valamennyi költség a Lízingbevevötterheli.

~ ..enorzzter
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9.2.) A Lízingbevevő köteles gondoskodni a Lízingbeadó javára alapított biztosíték fedezeti
értékének megőrzéséről. A Lízingbeadó jogosult ellenőrizni a biztosítékok meglétét, illetve azok
megfelelő kezelését. Ha a Lízingbevevő által biztosítékul lekötött vagyontárgy értéke a
szerződéskötéskori állapothoz képest csökken, így már nem nyújt kellő fedezetet, abban az esetben a
Lízingbevevö köteles a biztosítékot megfelelő módon kiegészíteni. A biztosíték értékében,
értékesíthetőségében vagy más lényeges körülményében bekövetkezett változásokról a Lízingbevevö
köteles haladéktalanul tájékoztatni a Lízingbeadót.

9.3.) A Lízingbeadó követelése érvényesítése során jogait oly módon gyakorolja, hogy az a
követeléseinek kielégítését a legeredményesebben szolgálja. A Uzingbeadó követelésének
rendezése során a Lízingbevevő bármely biztosítékul szolgáló vagyontárgyából sortartási kifogás
figyelembe vétele nélkül kereshet kielégítést. A biztosítékok érvényesítése eredményeképpen befolyt
összegeket a Lízingbeadó elsősorban követelése kielégítésére használja fel, az azt meghaladó
mértékben pedig átutalja a Lízingbevevő által megjelölt bankszámlára. A Lízingbeadó követelései
teljes megtérülését követően a Lízingbevevő kérésére és költségére gondoskodik a biztosítékok
felszabadításáról.

9.4.) A Lízingbeadóval fennálló üzleti kapcsolat során a Lízingbevevő köteles biztosítani, hogya
Uzingbeadónak a Lízingbevevővel kötött szerződésből eredő jogai és követelései legalább azonosan
(pari passu) rangsorolódjanak a Lízingbevevővel szemben a szerződéskötés időpontjában fennálló és
az azt követően keletkező összes egyéb hitelezői igénnyel. A Lízingbevevő kötelezi magát továbbá
arra, hogy nem hoz olyan döntést és nem vállal olyan kötelezettséget, mellyel a Lízingbeadót más
hitelezőjével szemben kedvezötlenebb helyzetbe hozná.

X. A Lízingbevevő Gépjárművel kapcsolatos egyéb kötelezettségei

10.1.) A Lízingbevevő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogya
Lízingbeadó tulajdonát sérelem ne érje. A Lízingbevevő a Gépjárművet meg nem terhelheti, el nem
zálogosíthatja, a Lízingbeadó kifejezett erre irányuló írásbeli hozzájárulása nélkül tovább bérbe nem
adhatja, a Gépjármű birtoklását vagy használatát harmadik személynek (magánszemély Lízingbevevő
esetén kivételt képez ez alól a vele közös háztartásban élő vezetői engedéllyel rendelkező nagykorú
közeli hozzátartozó) át nem engedheti. Amennyiben a Lízingbeadó erre engedélyt ad, a Lízingbevevő
a harmadik személy magatartásáért sajátjaként felelős.

10.2.) A Lízingbevevő a Gépjármű eltűnése (ideértve a lopás esetét is), zár alá vétele, lefoglalása,
végrehajtási eljárásba vonása, valamint a nem magánszemély Lízingbevevő ellen induló
végelszámolási, felszámolási, csődeljárás veszélye esetén vagy bekövetkeztekor köteles a
Lizingbeadót haladéktalanul írásban értesíteni. Ugyancsak köteles a Lízingbevevö a Lízingbeadót
értesíteni, amennyiben a Gépjárművel kapcsolatosan a szállítóval szemben a 3.2 pontban foglaltak
alapján szavatossági igényt kíván érvényesíteni. A jelen pontban foglalt értesítések elmulasztása
súlyos szerződésszegésnek rninösül.

10.3.) A Lízingbeadó jogosult a szerződés rendelkezéseinek - különösen azon kötelezettségeknek,
amelyek elmulasztása azonnali hatályú felmondáshoz vezethet - betartását ellenőrizni, amely jog
gyakorlását a Lízingbevevő biztosítani köteles. Ugyancsak köteles a Lízingbevevő a Lízingbeadó
felhívására bármely, a szerződésben foglalt jogok gyakorlásához, illetőleg kötelezettségek
végrehajtásához szükséges nyilatkozatot haladéktalanul megtenni és a vonatkozó okiratot a
Lizingbeadó rendelkezésére bocsátani.

10.4.) Amennyiben valamely felügyeleti szerv, illetve hatóság ellenőrzést gyakorol, vagy más olyan
hatósági eljárást végez a Lízingbevevővel szemben, amely a Gépjárműre hatással lehet, a
Lízingbevevö köteles az eljárás megindításáról, megszűnéséről, valamint annak végeredményéről,
illetve a Lízingbeadó erre vonatkozó igénye esetén a Lízingbeadó által az üggyel kapcsolatban feltett,
a szerződés teljesítésével összefüggő kérdésekről a Lízingbeadót haladéktalanul tájékoztatni.
XI. A szerződés megszünése

11.1.) A jelen szerződés (i) a Lizingbevevő fizetési kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésével,
(ii) a Lizingbeadó azonnali hatályú felmondásával vagy (iii) a Lízingbevevő jogutód nélküli
megszűnésével szűnik meg. A Gépjármű megsemmisülésével csak a jelen szerződésben
szabályozottak szerinti lízingjogviszony szűnik meg, az abból eredően fennmaradó, a Lízingbevevő
által a 11.4.) pontban foglaltak szerint fizetendő összeg a jelen szerződés szerint fizetendő lízingdíjak
módosításával, a törlesztésre irányadó szabályok szerint kerül megfizetésre.

11.2.) A jelen szerződés a Lízingbevevő részéről egyoldalúan nem mondható fel, a szerződésnek a
Lizingbevevő által kezdeményezett megszüntetésére kizárólag a VI. fejezetben szabályozott
előtörlesztés esetén kerülhet sor.

.i..:nÓni..í.e:
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11.3.) A Lízingbevevő lízingdíj fizetési kötelezettségei maradéktalan teljesítése esetén a
Lízingbeadó írásbeli nyilatkozatot állít ki arról, hogy a Uzingbevevő megszerezte a Gépjármű
korlátozásmentes tulajdonjogát.

11.4.) A Gépjármű megsemmisülésének rninösül annak eltulajdonítása, illetőleg az akáresemény,
amelynek következtében a biztosítótársaság megállapítása szerint helyrehozhatatlan műszaki vagy
gazdasági totálkárt szenved. Ha a Gépjárművet eltulajdonítják, abban az esetben a rendőrségi
nyomozást felfüggesztő határozatának, ha a Gépjármű totálkárt szenved, akkor a biztosító totálkárra
vonatkozó nyilatkozatának Lízingbeadó általi kézhezvételekor állapítható meg a Gépjármű
megsemmisülésének, és egyben a Lízingjogviszony megszűnésének időpontja. Ennek megfelelően a
Lízingbevevő akáresemény bekövetkeztétől függetlenül továbbra is változatlan tartalommal köteles
teljesíteni a szerződésből eredő fizetési kötelezettségét az alábbi bekezdésben szabályozottak
figyelembevételével. A Gépjármű megsemmisülése esetén a lízing jogviszonyakáresemény
bekövetkezésének időpontjában, azaz visszamenőleges hatállyal szűnik meg.

Jelen szerződés aláírásával a felek megállapodnak abban, hogya lízingjogviszonynak a Gépjármű
megsemmisülése következtében történő megszűnésévelegyidejűleg minden kifejezetten erre irányuló
külön jognyilatkozatuk nélkül a megszűnt lízingjogviszonyból eredő tartozások megfizetésére
részletfizetési megállapodást kötnek, amelyet az elszámolás megküldését követően foglalnak írásba.
A részletfizetési megállapodás alapján fizetendő havi részletek összege megegyezik a megszűnt
lízingjogviszony fizetési ütemtervében rögzített összegekkel. A Lízingbevevőnek a lízingjogviszony
futamidő lejárta előtti megszűnéséből eredően keletkezett egy összegű fizetési kötelezettségét a
Lízingbeadó a részletfizetési megállapodás létrejöttét követően, utólag, a rendőrségi nyomozást
felfüggesztő határozatának, illetőleg a biztosító totálkárra vonatkozó nyilatkozatának kézhezvételétől
számított 15 napon belül a 12. pont szerinti elszámolás megküldésével közli. Az elszámolás
ismeretében bármelyik fél igényelheti a jelen pont szerinti részletfizetési megállapodás közös
megegyezéssel történő módosítását. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha nem
teljesíti a jelen pont szerint létrejött részletfizetési megállapodás szerinti fizetési kötelezettségét, a
Lízingbeadó jogosult a részletfizetési megállapodást azonnali hatállyal felmondani. Az azonnali
hatályú felmondással a Lízingbevevőnek a megszűnt lízingjogviszonyból eredő, 11.7.) pontban
foglaltak szerint megállapított fizetési kötelezettsége egy összegben, azonnali hatállyal esedékessé
válik.

11.5.) A lízingjogviszony 11.1.) pontban foglaltak szerinti megszűnése estén a Lízingbevevő a
Gépjármű birtokában lévő okmányait és tartozékait az elszámolás kézhezvételét követő 2
munkanapon belül köteles átadni a Lízingbeadó képviselője részére. Amennyiben a Lízingbevevő
nem gondoskodott a gazdaságosan nem helyreállítható Gépjárműnek a Uzingbeadó által megjelölt
telephelyre történő elszállíttatásáról, azt a Lízingbeadóa Uzingbevevő költségére elvégezteti.

11.6.) A Lízingbeadó a jelen szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani, ha:
a) a Lízingbevevő jelen szerződés 2.8.), 4.1.), 4.5.), 4.6.), 7.1.)-7.4.), 7.8.), 8.1.)-8.4.), 8.7.),

9.1.)-9.2), 10.2), 10.3.) és 10.4.) pontjaiban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget,
mely súlyos szerződésszegésnek rninösül,

b) a Uzingbevevő jelen szerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettsége
teljesítésének késedelme a 15 napot meghaladja,

c) a Lízingbevevő vagy a dologi adós megszegi a jelen szerződésből eredő fizetési
kötelezettségekteljesítésének biztosításáraszolgáló biztosítéki szerződést,

d) A Lízingbevevő a Lízingbeadó által előírt adatszolgáltatási, tájékoztatási
kötelezettségének a Uzingbeadó erre irányuló felhívásában foglaltak ellenére sem tesz
eleget,

e) a Gépjármű káresemény folytán jelentős értékvesztést szenved, vagy az időközben
bekövetkező árfolyamváltozások hatására a Gépjármű fedezeti értéke jelentős mértékben
lecsökken és a Uzingbevevő nem gondoskodik a Lízingbeadó részéről elfogadható
mértékű biztosíték nyújtásáról

f) a nem magánszemély Lízingbevevő ellen felszámolási eljárást kezdeményezett harmadik
személy, illetve ha az ilyen Lízingbevevőcsöd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárást
kezdeményezettönmaga ellen,

g) a Lízingbevevőellen végrehajtási eljárás indult
h) a Lízingbevevőnek Lízingbeadóval szemben fennálló bármely egyéb jogviszonyát

szerződésszegés miatt a Lízingbeadójogosult felmondani,
i) az Üzletszabályzatáltalános részében meghatározott egyéb esetekben.

11.7.) A szerződés azonnali hatállyal történő felmondása esetén a Lízingbevevő köteles a
Lízingbeadó felhívására a Lízingbeadó jelen szerződésre tekintettel felmerült valamennyi követelését
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(ideértve az elmaradt lízingdíjak, továbbá a késedelmi kamat összegét, a szerződésre tekintettel
fizetendő díjakat, valamint a Lfzingbeadó érdekkörében a szerződés idő előtti felmondására tekintettel
felmerült költségeket) a felhívásban megjelölt határidőre megfizetni.

11.8.) A lízing szerződés azonnali hatállyal történő felmondás miatt történő megszűnése esetén a
Lízingbevevő Gépjárműre vonatkozó használati és birtoklási joga is megszűnik, és köteles azt
tartozékaival és okmányaival együtt a felmondás kézhezvételét követő 2 munkanapon belül a
Lízingbeadó részére átadni. Amennyiben Lízingbevevő birtokba adási kötelezettségének nem tesz
eleget, a Lízingbeadó jogosult a Gépjárművet a Lfzingbevevő költségére

a) birtokba venni és elszállíttatni,
b) jogosulatlan használatát megakadályozni,
c) hatósági engedélyeinek visszavonásáról intézkedni.

11.9.) A Gépjárművet a Lfzingbevevő a jelen szerződés 7.4.) pontjában rögzítette k szerinti normál
elhasználódásnak megfelelő állapotban köteles átadni a Lízingbeadó részére. Amennyiben a normál
állapot nem biztosított, a Lízingbeadó ebből származó kárát jogosult Lízingbevevővel szemben
érvényesíteni.

11.10.) Abban az esetben, ha jelen szerződés a Lízingbevevő halála miatt szűnik meg, a Lízingbeadó
a jogerős hagyatéki végzés ben megjelölt örökösökkel számol el.

XII. Elszámolás

12.1.) A Lízingbeadó a Lízingbevevő számára minden naptári évről a tárgyévet követő január 31-ig
tételes elszámolást küld.

12.2.) A jelen szerződés azonnali hatályú felmondása vagy futamidő lejárata előtti megszüntetése
esetén a Lízingbeadó a szerződés megszűnésének időpontjára tételes elszámolást készít. Az
elszámolás tartalmazza a Lízingbeadónak a Lízingbevevővel szemben jelen megállapodás alapján
ezen időpontban fennálló követeléseit jogcím szerint, illetőleg a teljes követelés összegét csökkentő
tényezőket.

A Lízingbeadó a Lízingbevevővel szemben fennálló követeléseivel szembe állítja a
visszaszármaztatott Gépjármű értékesítéséből ténylegesen befolyt, illetőleg a biztosító által a
Lízingbeadó részére a Gépjárműre tekintettel folyósított összeget. A Lízingbevevő tudomásul veszi,
hogy az elszámolásban közölt követelésösszeget a Lízingbeadó a Gépjármű értékesítését követően,
az abból befolyó, a számláján jóváírt vételár összegének ismeretében azonban a birtokbavétel
időpontjára visszamenőleges hatállyal csökkenti. A Lízingbeadó a Gépjármű értékesítésére határidőt
nem vállal, az elszámolás kézhezvétele és a vételárösszegnek a Lízingbeadó számláján történő
jóváírásáig eltelt időszakban a Lízingbevevő viseli a finanszírozási és egyéb kockázatokat, azaz a
jelen szerződés szerinti kamatfizetési kötelezettsége a részéről meg nem fizetett összeg után
folyamatosan fennáll. Abban az esetben, ha a Lízingszerződés a lízingdíjakat devizában állapítja
meg, a Gépjármű forintban megállapított áron történő értékesítése esetén a Lízingbeadó a
Lízingbevevővel szemben devizában megállapított kővetelését a Gépjármű értékesítési árának az
MNB által az adott devizára az elszámolás napjára jegyzett közép árfolyamon számított ellenértékével
csökkenti.

12.3.) Az elszámolás alapján fennálló követelést a fizetési kötelezettséggel érintett fél az elszámolás
kézhezvételét követő 5 munkanapon belül köteles a jogosult felé kiegyenlíteni.

XIII. Vegyes rendelkezések

13.1.) A Lízingbevevőjelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Lízingbeadót, hogyaLízingbeadó
által rendelkezésére bocsátott azonosító kód alkalmazásával a Lízingbeadó rendelkezésére álló bank
, biztosítási vagy üzleti titoknak rninösülö bármely tényt, adatot vagy információt telefonos
ügyfélszolgálatán keresztül a kód birtokában lévő személynek kiadhassa. A Lízingbevevő tudomásul
veszi, hogy az azonosító kód a Lízingbevevő személyes azonosítását szolgálja, alkalmazása esetén a
Lízingbeadó a Lízingbevevötől további azonosítást nem kér. Az azonosító kód alkalmazásával a
Lízingbeadó a Lízingbevevö telefonon adott utasításainak erre vonatkozó külön írásbeli megállapodás
hiányában is eleget tesz.

A Lízingbevevő jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a rendelkezésére
bocsátott/bocsátandó "azonosító kódot" csak személyesen használja, valamint hogy az "azonosító
kódot" megőrzi, és azt mások rendelkezésére nem bocsátja. A Lízingbevevő jelen szerzödés
aláírásával tudomásul veszi, hogy az "azonosító kód" elvesztéséből, mások részére történt átadásából
származó felelösség kizárólag őt terheli és a Lízingbeadó az ebből eredő bárminemű felelősségét
kizárja. A Lízingbevevő jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy az "azonosító kód" elvesztését,

"lenGe' ,Je:!,1
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megsemmisülését, mások számára való hozzáférését haladéktalanul írásban bejelenti a Lízingbeadó
részére. Ezen írásbeli bejelentés kézhezvételét követően a Lízingbeadó az "azonosító kód"
alkalmazásával további adatot nem szolgáltat ki.

13.2.) A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződésből eredő jogaik
gyakorlása, illetve kötelezettségeik teljesítése során egymás kölcsönös érdekeire tekintettel járnak el,
a köztük. jelen szerződés teljesítése során felmerült jogvitákat elsősorban békés úton, egyeztető
tárgyalások útján rendezik.

A Felek, a jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitáik esetére, a hatásköri szabályokra és a
pertárgy értékére való tekintettel, kikötik a Lízingbeadó székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező
bíróság kizárólagos illetékességét.

13.3.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok -
különös tekintettel a Polgári törvénykönyv, továbbá a Lízingbeadó Üzletszabályzatának rendelkezései
irányadóak. A Lízingbeadó a fogyasztó hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 16. § (1) bek 24.
pontjában foglaltak alapján tájékoztatja az Lízingbevevőt, hogy felügyeleti hatósága a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete, amelynek címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

13.4.) Jelen szerződés kizárólag az itt felsorolt mellékletekkel együttesen érvényes. Jelen szerződés
aláírásával a Lízingbevevő kifejezetten elismeri, hogya fenti okiratokat a számára hiánytalanul
átadták. Jelen szerződés hatálybalépésének feltétele a Gépjárműre vonatkozó adásvételi szerződés
hatálybalépése és Lízingbeadó által a Lízingbevevő fizetési kötelezettségei teljesítésének
biztosítékaként esetlegesen előírt egyéb biztosítéki szerződés(ek) hatályba lépése.

13.5) Jelen szerződés aláírásával a Lízingbevevő kijelenti, hogyaszerződéskötést megelőzően a
hatályos magyar jogszabályok, valamint az Etikai kódex által előírt valamennyi tájékoztatást megkapta
a Lízingbeadótól, és a szerződés megkötésére vonatkozó döntését saját, illetőleg háztartása
teherviselési képességének ismeretében, kellő mérlegelés után hozta.

13.6.) Jelen szerződés aláírásával a Lízingbevevő a pénzmosás megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 8..§-ában foglaltaknak megfelelően kijelenti, hogya
szerződésben részletezett szolgáltatást a saját nevében és javára veszi igénybe.
13.7.) A felek egyéb megállapodásai:

Felek jelen szerződést átolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag aláírják.

Kelt: Budapest, 2014. 04 hónap 30 nap
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2. számú melléklet

FIZETÉSI ÜTEMTERV

41. Vételár:
42. Lízing időtartama:
43. 1 havi BUBOR szerződés kötés kori értéke:
44. Lízingdíj fizetési ütemezés:

3511 752 HUF
60 hónap

2,6%

Sorszám Esedékesség Tőke Kamat Lízingdíj

1. átadás-átvételt megelőzően 1299625 HUF - 1 299625 HUF
2. 2014.06.02 31848 HUF 10521 HUF 42369 HUF

3. 2014.07.02 32334 HUF 10035 HUF 42369 HUF

4. 2014.08.04 31494 HUF 10875 HUF 42369 HUF

5. 2014.09.02 32952 HUF 9417 HUF 42369 HUF

6. 2014.10.02 32779 HUF 9590 HUF 42369 HUF

7. 2014.11.03 32301 HUF 10068 HUF 42369 HUF

8. 2014.12.02 33388 HUF 8981 HUF 42369 HUF

9. 2015.01.02 32928 HUF 9441 HUF 42369 HUF

10. 2015.02.02 33084 HUF 9285 HUF 42369 HUF

11. 2015.03.02 34125 HUF 8244 HUF 42369 HUF

12. 2015.04.02 33404 HUF 8965 HUF 42369 HUF

13. 2015.05.04 33279 HUF 9090 HUF 42369 HUF

14. 2015.06.02 34279 HUF 8090 HUF 42369 HUF

15. 2015.07.02 34158 HUF 8211 HUF 42369 HUF

16. 2015.08.03 33778 HUF 8591 HUF 42369 HUF

17. 2015.09.02 34471 HUF 7898 HUF 42369 HUF

18. 2015.10.02 34629 HUF 7740 HUF 42369 HUF

19. 2015.11.02 34536 HUF 7833 HUF 42369 HUF

20. 2015.12.02 34948 HUF 7421 HUF 42369 HUF

21. 2016.01.04 34383 HUF 7986 HUF 42369 HUF

22. 2016.02.02 35504 HUF 6865 HUF 42369 HUF

23. 2016.03.02 35662 HUF 6707 HUF 42369 HUF

24. 2016.04.04 34917 HUF 7452 HUF 42369 HUF

25. 2016.05.02 36196 HUF 6173 HUF 42369 HUF

26. 2016.06.02 35707 HUF 6662 HUF 42369 HUF

27. 2016.07.04 35667 HUF 6702 HUF 42369 HUF

28. 2016.08.02 36454 HUF 5915 HUF 42369 HUF

29. 2016.09.02 36220 HUF 6149 HUF 42369 HUF

30. 2016.10.03 36392 HUF 5977 HUF 42369 HUF

31. 2016.11.02 36752 HUF 5617 HUF 42369 HUF

32. 2016.12.02 36921 HUF 5448 HUF 42369 HUF

33. 2017.01.02 36915 HUF 5454 HUF 42369 HUF

34. 2017.02.02 37091 HUF 5278 HUF 42369 HUF

35. 2017.03.02 37761 HUF 4608 HUF 42369 HUF

36. 2017.04.03 37288 HUF 5081 HUF 42369 HUF

37. 2017.05.02 37930 HUF 4439 HUF 42369 HUF

38. 2017.06.02 37805 HUF 4564 HUF 42369 HUF

39. 2017.07.03 37985 HUF 4384 HUF 42369 HUF

40. 2017.08.02 38301 HUF 4068 HUF 42369 HUF

41. 2017.09.04 38088 HUF 4281 HUF 42369 HUF

42. 2017.10.02 38900 HUF 3469 HUF 42369 HUF

43. 2017.11.02 38714 HUF 3655 HUF 42369 HUF

44. 2017.12.04 38786 HUF 3583 HUF 42369 HUF

45. 201801.02 39294 HUF 3075 HUF 42369 HUF

46. 2018.02.02 39269 HUF 3100HUF 42369 HUF

47. 2018.03.02 39738 HUF 2631 HUF 42369 HUF

.~~~tnórh.te:
eana Katann}A
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48. 2018.04.02 39645 HUF 2724 HUF 42369 HUF
49. 2018.05.02 39915 HUF 2454 HUF 42369 HUF
50. 2018.06.04 39872 HUF 2497 HUF 42369 HUF
51. 2018.07.02 40421 HUF 1948 HUF 42369 HUF
52. 2018.08.02 40405 HUF 1 964 HUF 42369 HUF
53. 2018.09.03 40540 HUF 1829 HUF 42369 HUF
54. 2018.10.02 40892 HUF 1477 HUF 42369 HUF
55. 2018.11.02 40985 HUF 1 384 HUF 42369 HUF
56. 2018.12.03 41 179 HUF 1 190 HUF 42369 HUF
57. 2019.01.02 41407 HUF 962 HUF 42369 HUF
58. 2019.02.04 41521 HUF 848 HUF 42369 HUF
59. 2019.03.04 41 828 HUF 541 HUF 42369 HUF
60. 2019.04.02 41 995 HUF 374 HUF 42369 HUF
61. 2019.05.02 42175 HUF 194 HUF 42369 HUF

Kelt: Budapest, 2014.04.30.
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GÉPJÁRMŰ TÁRGYÁBAN KÖTÖTT

ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LíZINGSZERZÖOÉS
o 6 -05- 2014

Amely létrejött

Név: K&H Bank Zrt.
Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Cégjegyzékszám: 01 10041043 ÉS
Csoportadó-azonosító szám: 17780120-5-43

mint Lízingbeadó
között az alulírott helyen és idöben az alábbi feltételek mellett:

Név: ALFÖLDVíz Zrt.
Székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Cégjegyzékszám: 04 10 001580
Adószám: 13100887-2-04

mint Lízingbevevö

I. A lízingszerződés tárgya és pénzügyi feltételei
1.1. Jelen szerződés alapján a Lízingbeadó vállalja, hogy a jelen szerződésben meghatározott
Gépjárművet megvásárolja, annak érdekében, hogy azt a Lízingbevevö részére zárt végű pénzügyi
lízing be adja. A szerződés aláírásával a Lízingbevevő a Gépjárművet lízingbe veszi és vállalja, hogya
szerződésben megállapított díjakat határidőre megfizeti a Lízingbeadó részére. A Gépjármű a
futamidő letelte, a lízingdíjak és a maradványérték megfizetése után Lízingbeadó erre vonatkozó
külön nyilatkozatával a Lízingbevevő tulajdonába kerül (zárt végű pénzügyi lízing). A lízingjogviszony
megfelel a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII törvényben foglalt
rendelkezéseknek.

1.2 A Gépjármű azonosítói
Gyártmány, Dacia Dokker Van Atadás várható Atadás-átvételi jegyzőkönyv
típus: Ambiance 1.5 DCi időpont ja: szerint
Eurotax kód: - Szállító: "Meszlényi-Autó" Kft.

Alvázszám: Atadás-átvételi Szállító székhelye: 5600 Békéscsaba, Almáskerti
jegyzőkönyv szerint Ipari Park 2.

Motorszám: Atadás-átvételi Szállító
0409004726jegyzőkönyv szerint cégjegyzékszám:

Gyártási év: 2014 Gyári extrák: -
Forgalmi Atadás-átvételi Kiegészítő extrák: -rendszám: jeqyzökönyv szerint

1.3 A pénzügyi lízingszerződés pénzügyi feltételei

A lízingdíjak megállapításánál alapul
2 765 159,- Ftvett, áfa nélküli piaci ár:

Első lízingdíj összege és devizaneme: 1 299625,- Ft
Első lízingdíj esedékessége: átadás-átvételt megelőzően
A havi lízingdíj összege és devizaneme: 42369,- Ft

a díjfizetések esedékesség e a
A pénzügyi lízingszerződés futamideje: 60 hónap mellékelt fizetési ütemezés

szerint
Deviza szerződés kötéskori árfolyama: -
Referencia kamatláb I mértéke az

1 havi BUBOR 2,60%elfogadás időpontjában:
Alkalmazott kamatfelár: 3,0% p. a.
THM mértéke -
A lízingdíjak tőke-kamat megbontása: a törlesztési ütemezésben faqlaltak szerint
Maradványérték összege és - -devizaneme

Egyéb díjak költségek Jelen szerződés 4.3 pontja, valamint a Lízingbeadó
kondíciós listája szerint
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1.4 Biztosítékok

Szerződés me nevezése Kelte Kötelezett
Felhatalmazó levél ALFOLDVIZ Zrt.

1.5 Biztosítás

CASCO Kötelező felelősség-
Biztosító neve biztosító neve
CASCO Kötelező felelősség-
Biztosítás biztosítás típusa
t!2usa
Biztosítási 10%, de minimum 50.000,- Ft
önrész

A Lízingbevevő a jelen szerződés tárgyát képező Gépjárműre köteles teljes körű casco biztosítást
kötni, amelyet a Lízingszerződés hatálya alatt a Lízingbeadó hozzájárulása nélkül nem jogosult
megszüntetni vagy módosítani. A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogy a Gépjárműre
vonatkozó átadás átvételi jegyzőkönyvet kizárólag abban az esetben írja alá, ha a gépjármű
rendelkezik Biztosító által előírt minimális védelmi követelményekkel.

II. A pénzügyi lízingszerződés létrejötte és a gépjármű átvétele
2.1.) A szerzödö felek megállapodnak abban, hogyaLízingbeadó a Lízingbevevő által megfelelő
gondossággal kiválasztott gépjárművet a jelen szerződés 1.2. pontjában megjelölt Szállítótól, mint
eladótól megvásárolja, annak érdekében, hogya Lízingbevevő részére lízingbe adja. A megrendelés
és/vagy az adásvételi szerződés aláírásával a Lízingbevevő azt is elismeri, hogy az abban foglaltak
szerinti Gépjármű minden szempontból megfelel lízingbe vételi szándékának, tudomásul veszi
továbbá, hogy az adásvételi szerződésben meghatározott körülmények módosulása miatt a
Lízingszerződés egyes feltételei (szállítási határidő, a Gépjármű beszerzési ára stb.) ezen
változásokkal összhangban megváltozhatnak. Az adásvételi szerződésből eredően a vevőt terhelő
kötelezettségek teljesítése - a vételár szerződés szerinti kiegyenlítésének kivételével - a Lízingbevevőt
terheli.

2.2.) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy mivel a Gépjárművet a saját céljaira maga választotta
ki, a Lízingbeadó semmilyen formában nem felel a Gépjármű lízingbeadás céljára történő
hasznosíthatóságáért és az Adásvételi Szerződésben foglalt szállítói kötelezettségek Szállító részéről
történő teljesítéséért. E címen a Lízingbevevő a Lízingbeadóval szemben sem a lízingdíj
csökkentésére, sem a lízingdíj megfizetésének beszüntetésére, sem bármilyen kártérítésre nem
támaszthat igényt.

2.3.) Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződés rendelkezései szerint az első lízingdíjnak és
ÁFA-nak megfelelő, vagy egyébként a Lízingszerződés alapján a Lízingbeadó részére járó bármely
egyéb összeget a Szállító részére köteles megfizetni, a Gépjármű vételárának kiegyenlítése során a
Lízingbeadó ezen összegeket aSzállítóra engedményezi a Gépjármű vételára kiegyenlítésének
keretében. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogyaLízingbeadó a Gépjármű még ki nem egyenlített
vételárát (engedményezés esetén a Gépjármű vételárának a Lízingbevevő által igazoltan a Szállító
részére kifizetett összegekkel csökkentett részét a 2.5.) pontban foglaltak szerinti átadás-átvételi
jegyzőkönyv kézhezvételét, egyben al-i) pontban foglaltak maradéktalan és együttes teljesülését
követően fizeti meg a Szállító részére.

a) a Lízingbeadó kézhez vette a Lízingbevevő által aláírt Lízingszerződést, továbbá
amennyiben azt a Lízingbeadó előírta, az ügylettel kapcsolatos érvényesen aláírt
biztosítéki szerződést

b) amennyiben a Gépjármű szállítója nem magánszemély, a Lízingbeadó részére átadásra
kerül a nevére kiállított, a Gépjármű azonosító számát is tartalmazó tételes, szabályos, az
adásvételi szerződésben foglaltak szerinti végszámla, amelynek fizetendő összegében a
Lízingbeadónak járó, de a Lízingbevevő által a Szállítóhoz befizetett összegek is
feltüntetésre kerültek, "pénzügyileg rendezett" megjegyzéssel, (magánszemély Szállító
esetén a számlát az adásvételi szerződés, illetőleg a Szállítónak a részére megfizetett
összegre vonatkozó nyilatkozata helyettesíti)

c) az Lízingbevevő részéről maradéktalanul megfizetésre került az első lízingdíj és az ÁFA
összege,

d) a Gépjárműre megkötésre került a jogszabály által előírt kötelező gépjármű
felelősségbiztosítás,

EJknőrizte: i'.
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e) a Gépjármű rendelkezik a felszereltségre is vonatkozó, Európára kiterjedő területi hatályú,
teljes körű, és legfeljebb a saját erőnek megfelelő arányú önrészesedést előíró CASCO
biztosítással, amelyben kedvezményezettként a Lízingbeadó került feltüntetésre.

f) amennyiben a biztosítás nem halasztott díjfizetésű, az első biztosítási időszakra szóló
biztosítási díjak a Lízingbevevő részéről befizetésre kerültek, és ezt az Lizingbevevő a
Lízingbeadó felé befizetési bizonylattal igazolta

g) a Gépjárműbe beszerelésre kerültek - amennyiben van ilyen - a biztosítótársaság egyedi
előírásainak megfelelő vagyonvédelmi berendezések és ennek tényét a Lízingbevevő a
Lízingbeadó felé számlákkal igazolta.

h) a Gépjármű átírása megtörtént, az illetékes okmányiroda igazolta, hogya finanszírozott
gépjármű törzskönyvét a Lízingbeadónak továbbítja.

i) a Lízingbeadó részére átadásra került a forgalmi engedély másolata, amelyben a felek
megállapodásának megfelelően a Lízingbeadó, mint tulajdonos vagy a Lízingbevevő, mint
üzembentartó került feltüntetésre.

2.4.) A Lízingbeadó a Gépjárműre vonatkozó hatályos adásvételi szerződés és aLizingbevevő
fizetési kötelezettségei teljesítésének biztosítékaként előírt biztosítéki szerződések kézhezvételét
követően felhatalmazza a szállítót a Gépjármű Lízingbevevő részére történő átadására.

2.5.) A Gépjármű birtokbavétele során a Lízingbevevő egyben a Lízingbeadó képviseletében is
eljár, tekintettel arra, hogy a Gépjármű Lízingbevevő által történő átvétele a Gépjárműnek az
adásvételi szerződés teljesítése érdekben történő birtokbavételét is jelenti. A Gépjármű átadását a
Lízingbevevő köteles a Szállítóval együttesen a Lízingszerződés mellékletében meghatározott formájú
átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával a Lízingbevevő a
2.3 a)-i) pontjaiban írt feltételek maradéktalan megvalósulásántúl az alábbiakat igazolják:

a) a Gépjármű okmányai szabályszerűen kerültek kiállításra és átadásra,
b) a Gépjármű megfelel az adásvételi szerződésben foglaltaknak,
c) a Gépjármű hibátlan, az állapotfelmérési lapon rögzítetteknek megfelelő, kipróbált

műszaki állapotban, a megrendelésben és/vagy az adásvételi szerződésben rögzített
tartozékokkal együtt került átadásra, a Lízingbevevő részéről birtokba vételre;

d) a Gépjármű rendelkezik az előírt KRESZ tartozékokkal, forgalmi és egyéb okmányai
szabályszerűen kiállításra és átadásra kerültek és hatósági jelzései megfelelnek az
okmányokban foglaltaknak.

e) a Gépjármű érvényes és további feltételek bekövetkezésétől nem függő gépjármű
felelősség és CASCO biztosítással rendelkezik.

A Lízingbevevő és az általa és a Szállító által érvényesen aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyvet,
továbbá a Gépjármű okmányainak másolatát az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláíratását követően
haladéktalanul belül köteles átadni a Lízingbeadó részére.

2.6.) Lízingbevevő jogosult a Lízingszerződéstől a vételár Lízingbeadó részéről történő
maradéktalan kifizetését megelőzően a Lízingbeadóhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával
elállni. Ilyen esetben a Lízingbevevő elállási nyilatkozatával egyidejűleg köteles a Lízingbeadónak
megfizetni a Lízingszerződésés az arra tekintettel kötött Adásvételi szerződés megkötésére tekintettel
felmerült költségeit és kárait. A Lízingbeadó jogosult ezen összegeket a részére megfizetett első
lízingdíj terhére elszámolni. A Lízingbeadó abban az esetben jogosult jelen Lízingszerződéstől elállni,
ha az illetékes okmányiroda a Gépjármű tulajdonosváltásának a gépjármű nyilvántartásban történő
átvezetését bármely okból megtagadja. Ilyen esetben a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadónak az
ügylettel kapcsolatosan felmérült költségeit a Lízingbeadó részére megtéríteni.

2.7.) Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződés hatályba lépését megelőzően birtokba vette a
Gépjárművet, vagy a Lízingbeadó teljesítette a Gépjármű vételárára vonatkozóan fennálló fizetési
kötelezettségét, a Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződést a felsorolt hatályba lépési feltételek
megvalósulásának elmaradása esetén is hatályosnak tekinteni.

2.8.) A Gépjármű törzskönyv átvételére és őrzésére vagy kiállítása felfüggesztésének
kérelmezésére kizárólag a Lízingbeadó, mint tulajdonos jogosult. Amennyiben a törzskönyv bármely
okból a Lízingbevevöhöz kerülne, köteles azt haladéktalanul a Lízingbeadó részére átadni, ennek
elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minösül. A törzskönyv a lízingjogviszony időtartama alatt a
Lízingbeadó birtokában marad.

III. A Lízingbeadófelelőssége, jogok átruházása

3.1.) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy tekintettel arra, hogyaGépjárművet maga választott ki,
a Lízingbeadó semmilyen formában nem felel a Gépjármű lízingbeadás céljára történő

ElJcllőrízte:



Szerződésszám: 20140000115-GG

K&H
hasznosíthatóságáért. E címen a Lfzingbevevő a Lízingbeadóval szemben sem a lízingdíj
csökkentésére, sem a lízingdíj megfizetésének beszüntetésére, sem bármilyen kártérítésre nem
támaszthat igényt. Ugyanezen okból nem terheli a Lízingbeadót semmiféle felelősség a Gépjármű
származásáért, műszaki átlapotáért. rejtett vagy egyéb hibájáért. A Gépjármű bármilyen
meghibásodásából eredő káresemény nem mentesíti a Lízingbevevőt a Lízingbeadóval szemben
fennálló fizetési kötelezettsége teljesítése alól.

3.2.) A Lízingbeadó a Lízingszerződés aláírásával, a Szállítóval létrejött Adás vételi szerződésben
számára biztosított kellékszavatossági és jótállási jogait - kezesi felelőssége kifejezett kizárása
rnellett, - a Lízingbevevőre engedményezi, ezzel felhatalmazza a Lízingbevevőt ezen jogoknak
közvétlenül a Szállítóval szemben történő érvényesítésére. Az Adásvételi szerződés teljesítésével
kapcsolatban a Lízingbeadó a vételárfizetésen kívül semminemű felelősséget nem vállal. Amennyiben
a Lízingbeadót perbe hívják a Szállító és a Lízingbevevő közötti bármely - hibás teljesítéssel vagy
egyéb, az Adásvételi szerződésből eredő jogok érvényesítésével kapcsolatos - jogvitában, úgy annak
költségeit a Lízingbevevő köteles viselni. A szavatossági jogok gyakorlásának elmulasztásából eredő
minden kár a Lízingbevevőt terheli.

IV. A szerződéssel kapcsolatos díjak, költségek
4.1.) A Lízingbevevő jelen szerződés hatálya alatt a jelen megállapodáshoz csatolt fizetési
ütemtervben meghatározott mértékű lízingdíjat, köteles megfizetni. A jelen szerződés alapján
fizetendő lízingdíjak megállapítása során alkalmazott pénzügyi kondíciókat a felek jelen megállapodás
1.3.) pontjában rögzítik. A lízingdíjak tőke- és kamatrészből tevődnek össze, amely a törlesztési
ütemezésben kerül rögzítésre. A Felek megállapodnak, hogy a lízingdíjak vonatkozásában az
elszámolási időszak a Lízingszerződés fizetési ütemtervében meghatározott lízingdíjak esedékessége
közötti időszak. Az elszámolási időszak utolsó napja a lízingdíj esedékességének napja, ami egyben a
nyújtott szolgáltatás teljesítési időpontja is. A Lízing jogviszony szerinti ügyletindításkor fizetendő első
lízingdíj teljesítési időpontja a Lízingszerződés szerinti átadás-átvétel napja, ami egyben a nyújtott
szolgáltatás teljesítési időpontja is. A Felek megállapodnak, hogya Lízingbevevő az első lízingdíjat a
teljesítési időponttal azonos időpontban fizeti meg.

4.2.) A szerződő felek megállapítják, hogy mind a jelen szerződés szerint fizetendő lízingdíjak az
1.3.) pontban megjelölt referencia kamat alapján változó kamatozásúak, ennek megfelelően a
Lízingbeadó a szerződésben megállapított lízingdíjat jogosult a szerződésben megjelölt referencia
kamatláb megváltozásával összhangban megváltoztatni. A Lízingbeadó a referencia kamat
változásáról rendszeresen, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségen kifüggesztve, illetőleg a
honlapján tájékoztatja a Lízingbevevőt. A lízingdíj megváltozásáról a Lízingbeadó a havonta
megküldésre kerülő díjbekérőn értesíti a Lízingbevevőt. A lízingdíj referencia-kamat változás
következében történő, fentiek szerinti megváltoztatását a Lízingbevevő szerződésmódosítás, illetőleg
minden egyéb értesítés nélkül a számla kézhezvételévelelfogadja.

4.3) A szerződéssel kapcsolatosan a futamidő során felmerülő egyéb díjak, költségek

A jelen szerződés hatálya alatt a Lízingbevevő az alábbiakban meghatározott díjak fizetésére köteles,
amely díjak mértéke a Lízingbeadónak az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében kifüggesztett,
továbbá honlapján közzetett mindenkori Kondíciós listájában kerül meghatározásra.

Lezárási díj: a Lízingbevevő által a szerződésnek az abban meghatározott futamidő lejáratát
megelőző, bármely okból történő megszűnése esetén fizetendő díj, amely a szerződés
megszűnésekor hátralévő, le nem járt tőketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és
legalacsonyabbösszegét a Kondíciós lista tartalmazza.

Előtör/esztési díj: a Lízingbevevő által kezdeményezett, az esedékes fizetési kötelezettséget
meghaladó összegű befizetés után fizetendő díj, feltéve, hogy az előtörlesztéssel a szerződés nem
szűnik meg. Az előtörlesztési díj az előtörlesztett tőkeösszeg százalékában kerül megállapításra és
legalacsonyabbösszegét a Kondíciós lista tartalmazza.

Fizetési felszólítás dfja: a Lízingbevevő fizetési késedelme következtében a Lízingbeadó fizetésre
felszólító levelének kiküldése esetén fizetendő díj, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként
kerül megállapításra.

Szerződés felmondási díj: a Lízingbeadó által a Lízingbevevő szerződésszegése következtében
kezdeményezett azonnali hatályú szerződés felmondás esetén fizetendő díj, amelyalkalmankénti,
meghatározottösszegként kerül megállapításra.

Futamidő módosítás díja: a szerződésben meghatározott futamidő Lízingbevevő által kezdeményezett
módosítása esetén fizetendő díj, amely a szerződés módosításakor hátralévő, le nem járt tőketartozás
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százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a Kondíciós lista
tartalmazza.

Fizetési ütemezés módosításának dfja: a szerződésben meghatározott fizetési ütemterv Lízingbevevő
által kezdeményezett módosítása esetén fizetendő díj, amely a szerződés módosításakor hátralévő, le
nem járt tőketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a
Kondíciós lista tartalmazza.

Előtörfesztési. futamidő·. ütemezés módosftási kalkuláció elkészítésének dfja: a szerződés
Lízingbevevő által kezdeményezett módosítása érdekében a fennálló fizetési kötelezettségeket
tartalmazó új kimutatás elkészítésének díja, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül
megállapításra.

Üzembentartó személyének megváltoztatása után fizetendő díj: meghatározott feltételek fennállása
esetén a szerződés hatálya alá tartozó gépjármű fogalmi engedélyébe bejegyzett üzembentartó
személyének megváltoztatásához történő hozzájárulás esetén a Lízingbevevő által fizetendő díj,
amelyalkalmankénti, meghatározott összegben kerül megállapításra.

Szerződés harmadik személy részéről történő átvállalásával kapcsolatos hitelbfrálat díja: a
Lízingbeadóval szerzödö fél személyének a Lízingbevevő tartozásainak átvállalásával történő
megváltozására irányuló igényesetén az átvállaló hitelképességének megállapításával kapcsolatos
eljárás díja, amelynek megfizetése a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az átvállalással
kapcsolatos hitelbírálat díja a kérelem benyújtásakor hátralévő, le nem járt tőketartozás százalékos
mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabbösszegét a Kondfciós lista tartalmazza.

Egyéb szerződésmódosítás dfja: a szerződésnek a Lízingbevevő által kezdeményezett fentiekben
nem nevesített módosítása esetén fizetendő díj, amely a szerződés módosításakor hátralévő. le nem
járt tőketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a
Kondíciós lista tartalmazza.

Kezes szeméIvének megváltoztatásával kapcsolatos eljárás díja: a szerződésben foglalt
kötelezettségek teljesítésének biztosítékaként kötött készfizető kezességvállalási szerződés
megszüntetése és a Uzingbeadó által hitelképesnek minősített harmadik személlyel új készfizető
kezességvállalási szerződés megkötése, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül
megállapításra.

Dokumentáció egyeztetés dfja: amennyiben a Lízingbevevő a forgalmi engedély módosítását
követően elmulasztja az adatváltozásról a forgalmi engedély másolatának bemutatásával a
Lízingbeadót értesíteni, a Lízingbeadó az adategyeztetés érdekében megkeresi a közhiteles
nyilvántartást és erre tekintettel a Lízingbevevővel szemben a Kondíciós listában megállapított
egyszeri díjat érvényesít.

Elszámolás készítésének. értesítők. bizonylatok kiállításának díja: a Lízingbevevő kérelmére a
finanszírozási szerződés megszüntetése érdekében fizetendő összeg megállapítása érdekében
készített kimutatás, továbbá elszámolással kapcsolatos értesítések, számviteli bizonylatok
kiállításának dfja, amelyalkalmankénti, meghatározottösszegként kerül megállapításra.

Hozzájárulások kiadásának (taxi engedély. átalakítási engedélv. használatba adási engedélv. forgalmi
engedély csere. rendszám csere) díja: hatósági engedélyek benyújtásához szükséges finanszírozói
hozzájárulás kiállításának díja, amelyalkalmankénti meghatározottösszegként kerül megállapításra.

Adategyeztetési díj: a Lízingbevevő kérelmére a szerződés másolata, és az Üzletszabályzat, valamint
a szerződéssel kapcsolatos egyéb dokumentumok másolatának, továbbá igazolások és korábban
nem nevesített egyéb nyilatkozatok kiadásának, valamint a rendkívüli adategyeztetés díja, amely
alkalmankénti meghatározott összegként kerül megállapításra.

Deviza alapú szerződés forint alapúvá alakításának díja: a Lízingbevevő kérelmére bármely, forinttól
eltérő idegen devizanem alapú szerzödésnek a futamidő alatt kizárólag egy alkalommal történö, forint
alapú szerződéssé történő átalakítása után fizetendő díj.

KHR Ügvféltudakozvány lekérdezés díja: a Lízingbevevő kérelmére a Központi Hitelinformációs
Rendszerből történő adatlekérdezés díja, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül
megállapításra.

Intervenciós díj: a Lízingbeadó által a Lízingbevevő nem szerződésszerű magatartása következében
tett intézkedések (fizetési felszólítás) következtében felmerülő költségek fedezetéül felszámításra
kerülő, a kondíciós listában megállapított díj, amely a megtett intézkedés sikerétől függetlenül
fizetendő és a szerződés hatálya alatt intézkedésenkéntismételten is kiszabhat6.

,:..l1cn<Íri/,te:
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A Lízingbeadó a Kondíciós listát a piaci feltételeknek megfelelően, árazási elveiben foglaltakkal
összhangban, időszakonként módosíija. A módosított Kondíciós lista az abban megjelölt időponttól
hatályos.

4.4.) Az Lízingbevevőt, mint a Gépjármű használóját és üzembentartóját terheli a Gépjármű
birtoklásával és használatával kapcsolatos valamennyi költség, ideértve a kötelező biztosítás díját, a
Gépjárműre tekintettel kiszabott bírságok, díjak, közterhek (teljesítményadó), valamint a Gépjármű
bárminemű átalakításával kapcsolatosan kirótt bírság, vámpótlék, stb. megfizetését is. Ha a
Lízingszerződés hatálya alatt a Gépjármű birtoklásával vagy használatával kapcsolatban valamely
felmerült költséget, bírságot vagy kárigényt a Lízingbevevő helyett a Lízingbeadó egyenlítene ki,
annak összegét a Lízingbevevő az erre vonatkozó értesítést követően haladéktalanul köteles
megfizetni a Lízingbeadó részére.

4.5.) A Lízingbevevö tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségeit
mindaddig a szerződés szerinti ütemezésben köteles teljesíteni - ideértve azt az időszakot is, ameddig
a Gépjárművet bármely okból nem tudta használni - amíg a szerződés a XI. fejezetben szabályozottak
szerint meg nem szűnik.

4.6.) Amennyiben a Lízingbeadónak a szerződés azonnali hatályú felmondása vagy a Lízingbevevő
érdekkörében bekövetkezett okból történt megszűnése következtében, akár a lejárt tartozások
beszedésével, akár a Gépjármű Lízingbeadó részére történő visszaszármaztatásával vagy a
szerződéssel kapcsolatos biztosítékának érvényesítésével, akár egyéb nem várt okból további
költségei merülnek fel, azokat a Lízingbevevő köteles haladéktalanul megtéríteni.

4.7) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése
esetén Lízingbeadó a késedelem időtartamára a késedelmesen teljesített összeg után a mindenkor
érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét, devizában megállapított fizetési kötelezettség késedelmes
teljesítése esetén a késedelmes összeg további 2%-kal növelt mértékét számítja fel késedelmi kamat
eímén.

4.8.) A Lízingbevevő minden általa fizetendő összeget a fizetési ütemtervben foglalt esedékességi
időpontokban, ennek hiányában a Lízingbeadó felhívására az alábbiak szerint köteles megfizetni:

a) a Lízingbeadó által küldött értesítőn feltüntetett bankszámlára történő átutalással
illetőleg csoportos beszedési megbízás alkalmazásával vagy

b) postai készpénz befizetési utalványon a szerződés azonosító számának
megadásával, vagy
c) bármely K&H Bankfiókban az ügyfélfogadási idő alatt pénztári befizetéssel.

4.9.) A jelen szerződés alapján nyújtott szolgáltatás a 2013. évi CCXXXVII törvény rendelkezései
szerinti pénzügyi szolgáltatás, ennek következtében - a jelen szerződés aláírásának időpontjában
irányadó jogszabályok megváltozásáig - a felszámított szerződéskötési díj, ügyleti és késedelmi
kamat, valamint átvállalási, módosításiés lezárási díj tárgyi ÁFA mentes.

4.10.) A Lízingbeadó a Lízingbevevő által részére megfizetett összegeket - a Lízingbevevő részére
küldött ezzel ellentétes tájékoztatás hiányában, - az alábbi sorrendben tudja be követeléseibe:

a) a Lízingbevevő helyett harmadik személyek felé megfizetett összegek
b) költségek, díjak
c) késedelmi kamatok,
d) lízingdíj kamat tartalma,
e) lízingdíj tőke tartalma.

V. Az alkalmazott kamatok, költségek és díjak egyoldalú módosítása

5.1.) A Lízingbeadó a Lízingszerződésben megállapított kamat, illetve költség és díjtétel mértékét
jogosult megváltoztatni, amennyiben az adott szolgáltatást befolyásoló feltételek módosulnak. A
Lízingbeadó az alább felsorolt, a kamat-, díj és költségelemekre kihatással bíró huzamosabb ideig
fennálló okok változásának együttes, tényleges hatásainak vizsgálata és alapos elemzése alapján
dönt a finanszírozási szerzödés kamat-, díj- vagy költségelemének egyoldalú a kiváltó okok hatásával
arányos mértékben történő módosításáról.Abban az esetben, ha valamely feltétel változása a kamat-,
díj- vagy költségelem csökkentését teszi indokolttá, a Lízingbeadó a Lízingbevevővel kötött
szerzödésében az ilyen irányú módosítást is érvényesíti.
Jog;. szabályozó; környezet megváltozása

a) a hitelező - hitel-, és pénzügyi lízingszerzödés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvétlenül
érintő - tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó
jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a hitelezőre kötelező egyéb szabályozók
megváltozása;
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b) a hitelező - hitel-, és pénzügyi Ifzingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan érintő -

tevékenységéhez kapcsolható közteher- (pl. adó-) változása, a kötelező tartalékolási szabályok
változása;

c) kötelező betétbiztosítás összegének, vagy díjának változása.

A pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása
a hitelező forrásköltségeinek változása I pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, így
különösen, de nem kizárólagosan:

Magyarország hitelbesorolásának változása
az országkockázati felár változása (credit default swap)
jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása
bankközi pénzpiaci kamatlábak /hitelkamatok változása
a Magyar Állam vagy a hitelező által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék
egymáshoz képest történő elmozdulása,
refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve
kibocsátója elismert külsö hitelminősítő szervezet általi kockázati besorolásának változása
vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása,
hitelező lekötött ügyfélbetéteinek kamatának változása

A Uzingbevevő kockázati megítélésének megváltozása
a) a Lízingbevevő, illetve a hitelügylet más kockázati kategóriába történő átsorolása a hitelező

vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy belső
adósminősítési szabályzata alapján - különös tekintettel a Lízingbevevő pénzügyi helyzetében
és fizetőképességi stabilitásában bekövetkező változásokra -, ha azt az új kockázati
kategóriába történő átsorolás az értékvesztés ,és ezáltal az alkalmazott kockázati felár
mértékének változtatását teszi indokolttá.

b) A hitelező vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy
hitelező adósminősítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek,
illetve ügyfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati
kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását
teszi indokolttá.

c) A nyújtott kölcsön vagy hitel fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében bekövetkező
legalább 10%-os változás.

A Lízingbeadó a kockázati megítélés megváltozása alapján nem érvényesít kamatemelést azon
ügyfeleknél, akik szerződési kötelezettségeiket folyamatosan teljesítették, a hitel futamideje alatt nem
estek fizetési késedelembe.

5.2.) A Lízingbeadó a Lízingszerződéshez kapcsolódó egyéb költséget és díjat évente maximálisan
a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos infláció mértékében emel.

5.3.) A Lízingbeadó a fentiekben felsorolt okokon túl vis maior események - hirtelen bekövetkező
nagyfokú pénz- és tőkepiaci zavarok - bekövetkezés esetén átmenetileg, kizárólag a zavar
elhárultáig, a PSZÁF egyidejű tájékoztatása mellett jogosult egyoldalúan kamatot, díjat vagy költséget
módosítani.

5.4.) A Lízingbeadó a lízingszerződésben a fentiekben szabályozottak szerinti egyoldalú kamat,
költség és díjmódosításon túl egyéb feltételt, ideértve az egyoldalú módosításra okot adó körülmények
felsorolását is, egyoldalúan nem módosítja a Lízingbevevő számára kedvezőtlenül. A Lízingbeadó
egyoldalúan új díjat vagy költséget nem vezet be, és nem változtatja meg a Lízingbevevőre
hátrányosan a kamat, díj vagy költségelemek számítási módját. A Lízingbeadó a Lízingbevevővel
kötött szerződésnek a Lízingbevevő számára nem kedvezőtlen egyoldalú módosításának jogát
fenntartja.

VI. Elótörlesztés
6.1.) Amennyiben a Lízingbeadó a törlesztési ütemtervben előírt havi esedékes lízingdíj összegénél
magasabb összegű fizetést teljesít, az esedékes fizetési kötelezettség teljesítését követően
fennmaradó összeggel a Lízingbeadó a még esedékessé nem vált tőketartozást csökkenti oly módon,
hogya lízingdíjak száma és esedékességük időpontja nem változik, a fizetendö lízingdíj összege és
annak tőke-kamat megbontás aránya ismételten megállapításra kerül. A Lízingbeadó a módosított
törlesztési ütemezést megküldi a Lízingbevevő részére. Előtörlesztés esetén a Lízingbevevő a
kondíciós lista szerinti Előtörlesztési díj megfizetésére köteles.

UJCI16'rizte:f1
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VII. A Gépjármű üzemeltetése
7.1.) A lízingjogviszony időtartama alatt a Lízingbevevő viseli a Gépjármű birtoklásával és
üzemeltetésével összefüggő valamennyi költséget és a kárveszélyt, ideértve azokat a károkat is,
amelyek megtérítésére senki sem kötelezhető. A költségek körében viselni köteles a szerződés
hatálya alatt esetlegesen kiszabásra kerülő szabálysértési és egyéb bírságot, és parkolási díjakat
valamint a kockázatot. A Lízingbevevő köteles a Gépjárművet az előírásoknak megfelelően
üzemeltetni, javíttatni, karbantartani, és elvárható gondossággal használni, birtokolni. A Lízingbevevő
köteles biztosítani az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, így kötelessége az
üzemeltetéshez előírt engedélyek beszerzése. A Lízingbevevő a Lfzingbeadó felé kártérítési
felelősséggel tartozik a Gépjármű normál használatot meghaladó értékcsökkenésért, teljes vagy
részleges meghibásodásáért, megrongálódásáért, birtokán kívül kerüléséért.

7.2.) A Lízingbevevő a Gépjármű okmányaiban, hatósági jelzéseiben (forgalmi engedély,
érvényesítő címke, környezetvédelmi kártya, törzskönyv, rendszám) bekövetkezett bármilyen változást
vagy rongálódást köteles az illetékes hatóságnak és a Lízingbeadónak az arról való tudomásszerzést
követö 5 napon belül bejelenteni, illetöleg üzembentartói minöségénél fogva a szükséges
adatmódosítással kapcsolatban eljárni.

7.3.) A Lfzingbeadó jelen szerzödésben foglalt felhatalmazása alapján a Lízingbevevő jogosult és
egyben köteles a Gépjármű kezelési útmutatójában, szervizkönyvében vagy szervizfüzetében előírt
időpontokban a garanciális vizsgálatokat, műszaki állapot ellenörzést és javításokat, illetve az
idöszakos műszaki vizsgálatot elvégeztetni. Lízingbevevö tudomásul veszi, hogya Gépjármű javítása
új gépjármű esetén kizárólag a Szállító hivatalos márkaszervizei, ennek hiányában a Lízingbeadó által
jóváhagyott szerviz által végeztethetö el.

7.4.) A Lfzingbevevö köteles a Gépjárművet rendeltetésszerűen használni. Kizárólag a Lízingbeadó
előzetes engedélyével lehet a Gépjárművet verseny, oktatás, taxi, illetőleg bármely más olyan célra
felhasználni, amely a normál használattal együtt járó kopást és elhasználódást meghaladó
elhasználódáshoz vezethet. A Lízingbevevő vétkességtől függetlenül köteles a Gépjármű
meghibásodását vagy rongálódását, saját költségén a károsodást megelőzö állapot szerint
helyreállíttatni. A Lízingbevevö az ennek elmulasztásából eredő károkért a Lízingbeadónak kártérítési
felelősséggel tartozik. Ugyancsak kártérítési felelösséggel tartozik a Lfzingbevevö azért a kárért, ami a
Lízingbeadót amiatt éri, hogy a Gépjármű piaci értéke elmarad a Gépjárművel azonos trpusú (típus és
modell azonosítójú) és életkorú gépjárművek átlagos piaci értékétöl, függetlenül attól, hogy a
Gépjármű megfelel-e a forgalmi- és üzembiztonsági előírásoknak, üzemkész és hibamentes
állapotban van-e. Vitás esetben a Lfzingbevevö független minöségvizsgáló szerv (a Lízingbeadó által
elfogadott igazságügyi Gépjárműszakértö) szakértői véleményét kérheti. A szakértöi véleményezés
költségeit a Lízingbevevő köteles viselni.

7.5.) A Lízingbevevö a Gépjárművön az átadás-átvételkori állapothoz képest utólagos beépítést,
változtatást, átalakítást, feliratok elhelyezését csak a Lízingbeadó előzetes írásos engedélye alapján,
kizárólagosan saját költségére végez(tet)het. A Lízingbeadó írásos felhatalmazása nélkül a "hatósági
átalakítási engedély" nem jogosítja fel Lízingbevevöt az átalakítás elvégzésére vagy elvégeztetésére.
A Gépjármű bármely átalakítása, megváltoztatása, csak a Gépjármű generálimportörének hivatalos
márkaszervizei, ennek hiányában a Lízingbeadó által jóváhagyott szerviz által végeztethető.

7.6.) A Lfzingbevevö tudomásul veszi, hogyaLízingbeadó a beépítéseken és átalakításokon írásos
beleegyezése hiányában is tulajdont szerez. Engedély nélküli beépítés, átalakítás esetében és
különösen a Lízingszerződés megszűnésekor a Lfzingbeadó jogosult a Gépjármű átalakítás előtti
állapotának visszaállítását megkövetelni,vagy a Lfzingbevevö költségére a visszaállítást elvégeztetni.

7.7.) A Gépjármű használatának vagy birtoklásának szüneteltetésével, illetőleg a Gépjármű
megsemmisülésével összefüggésben keletkezett bármely kár a Lízingbevevőt terheli, és nem érinti a
Lízingbevevö lízingdíj fizetési kötelezettségét. A Gépjármű meghibásodása vagy megsemmisülése
esetén a Lízingbeadó nem köteles cseregépjárművet biztosítani, illetöleg a Gépjármű helyébe lépő
értéket annak helyreállításáravagy pótlására fordítani.

7.8.) A Lízingbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a Gépjármű kizárólag a CASCO
biztosításban megjelölt országokba vihető ki.

VIII. Biztosítás és biztosítási események
8.1.) A Lízingbevevő köteles a birtokbaadással egyidejűleg a Gépjárműre gépjármű
felelősségbiztosítást kötni és a Lízingszerződés megszűnéséig gondoskodni annak fenntartásáról.
Lízingbevevő köteles meggyőződni arról, hogyabirtokbaadás időpontjában aláírt biztosítási ajánlat
alapján a biztosítás létrejött-e. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogya biztosítási szerződés
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hiányából eredő károkat - ideértve a Lízingbeadónál ezzel kapcsolatosan felmerülő károkat is -
viselni köteles, függetlenül attól, hogya biztosítási szerződés létrejöttének elmaradása kinek róható
fel.

8.2.) Káresemény bekövetkezését a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadónak - lopáskár esetén
egyidejűleg a területileg illetékes rendőrkapitányságnak - 2 munkanapon belül bejelenteni és a
Biztosítónál a kárrendezés érdekében jelen szerződésben, valamint a Biztosítótársaság ügyfél és
termék tájékoztatójában foglaltak szerint eljárni. Totálkár és lopáskár káresemény bekövetkezése
esetén a Lízingszerződés megszűnik, és a felek a káresemény bekövetkezése napjára egymással
elszámolnak. A Uzingbeadó a casco biztosítás alapján a Biztosító által részére fizetett összeggel a
Lízingbevevővel szemben fennálló követelését csökkenti, annak a követelés megszűnését követően
fennmaradó részét a Lízingbevevő részére kifizeti. Abban az esetben, ha a Biztositó által fizetett
összeg nem éri el a Lízingbevevő Lízingbeadóval szemben fennálló teljes tartozását, úgy a
különbözetet a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadó részére a Lízingszerződés rendelkezései szerint
megfizetni.

8.3.) A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogyaLízingszerződés hatálya alatt a
Gépjárművet kizárólag a Szállító hivatalos márkaszervizeiben javíttatja. A Lízingbevevő tudomásul
veszi, hogy jelen kötelezettsége teljesítésének elmulasztása esetén a Lízingbeadó jogosult a
Lízingszerződéstazonnali hatállyal felmondani.

8.4.) A Lízingbevevő köteles a sérült Gépjárművet a káresemény bekövetkezésekor a Lízingbeadó
által elfogadott vagy kijelölt márkaszervizbe szállíttatni, vagy helyszíni felmérést kérni és a
Lízingbeadó utasításai szerint eljárni, tudomásul veszi azonban, hogyakáreseményt szenvedett
Gépjármű helyreállítása a kárszemle jegyzőkönyv alapján a biztosító által fizetendő összeg
ismeretében rendelhető meg.

8.5.) A Lízingbeadó a Lízingszerződés megszűnését nem eredményező biztosítási esemény
kapcsán a biztosító által fizetendő összeg felvételére egyedi engedélyével felhatalmazhatja a
helyreállítást végző szervizt. A Lízingbevevő erre irányuló kérelmet a kárfelvételi jegyzőkönyv,
valamint a javítási számla (helyreállítása előtti időpontban javítási előkalkuláció) másolatának
csatolásával nyújthat be a Lízingbeadóhoz.

8.6.) Amennyiben a biztositótársaság a Lízingbeadónak teljesíti a kifizetést, azt a Uzingbeadó a
Gépjármű helyreállításának igazolását követő 5 munkanapon belül a helyreállítást végző szerviznek,
amennyiben a helyreállítást a Lízingbevevő a szerviznek megelőlegezte és ezt a Lízingbeadó felé
hitelt érdemlően igazolja, a Lízingbevevőnek kifizeti. A Gépjármű megsemmisülése esetén a
Lízingbeadó nem köteles a biztosítási összeget a Gépjármű helyreállítására vagy pótlására fordítani.

8.7.) Biztosítási eseményesetén az önrészt a Lízingbevevö köteles megfizetni, illetve a
Lízingszerződés megszűnéséhez vezető biztosítási esemény kapcsán a Lízingbevevő köteles az
avultatás összegének megfizetésére is. A Lízingszerződés megszűnéséhez vezetö biztosítási
esemény bekövetkezésekor a biztosító által fizetett összegek, valamint gazdasági totálkár esetében a
Gépjármű értékesítéséből befolyó összeg (roncsérték) minden esetben a Lízingbeadót illetik meg,
mely összegek a Lízingbevevö tartozásait csökkentik.

8.8.) Abban az esetben, ha a káresemény során bekövetkezett kár összege a Gépjármű értékéhez
viszonyítva különösen magas, akkor a Lízingbeadó a saját megítélése alapján, kockázatai
csökkentése érdekében jogosult a biztosító által kifizetett összeget a Lízingbevevő töketartozásainak
arányos - esetlegesen a Lízingszerződés megszűnését is eredményező - csökkentésére fordítani.
IX. Biztosítékok

9.1.) A Lízingbeadó az üzleti kapcsolat fennállása alatt bármikor jogosult a Lízingbevevőtől
megfelelő biztosítékot, vagy a korábban már nyújtott biztosíték kiegészítését kérni annak érdekében,
hogya biztosíték mértéke minden esetben biztosítsa a Lízingbeadó Lízingbevevővel szemben
fennálló követelésének megtérülését. Az alkalmazandó biztosítékot a Lízingbeadó az ügyfélminősítés
során tett megállapítások alapján határozza meg. A Lízingbevevővel kötött egyedi szerződés
biztosítékaként a Lízingbeadó a Polgári törvénykönyvben felsorolt szerződést biztosító
mellékkötelezettségekbármelyikét, továbbá azonnali beszedési jogot, valamint a nem magánszemély
Lízingbevevő tulajdonosának kötelezettségvállalását is előírhatja a jogviszony fenntartásának
feltételeként. Amennyiben a Lízingbevevő a szerződés hatálya alatt a Lízingbeadó által kért biztosíték
nyújtásától elzárkózik, úgy a Lízingbeadó jogosult a további szolgáltatások felfüggesztésére, továbbá
megnövekedett kockázatai csökkentése érdekében a szerződés felmondására. A biztosítékok
nyújtásával - ideértve a szerzödés megkötését is - fenntartásával és megszűnésével kapcsolatos
valamennyi költség a Lízingbevevőt terheli.
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9.2.) A Lízingbevevő köteles gondoskodni a Lízingbeadó javára alapított biztosíték fedezeti
értékének megőrzéséről. A Lízingbeadó jogosult ellenőrizni a biztosítékok meglétét, illetve azok
megfelelő kezelését. Ha a Lízingbevevő által biztosítékul lekötött vagyontárgy értéke a
szerződéskötéskori állapothoz képest csökken, így már nem nyújt kellő fedezetet, abban az esetben a
Lízingbevevő köteles a biztosítékot megfelelő módon kiegészíteni. A biztosíték értékében,
értékesíthetőségében vagy más lényeges körülményében bekövetkezett változásokról a Uzingbevevő
köteles haladéktalanul tájékoztatni a Lízingbeadót.

9.3.) A Uzingbeadó követelése érvényesítése során jogait oly módon gyakorolja, hogy az a
követeléseinek kielégítését a legeredményesebben szolgálja. A Lízingbeadó követelésének
rendezése során a Lízingbevevő bármely biztosítékul szolgáló vagyontárgyából sortartási kifogás
figyelembe vétele nélkül kereshet kielégítést. A biztosítékok érvényesítése eredményeképpen befolyt
összegeket a Lízingbeadó elsősorban követelése kielégítésére használja fel, az azt meghaladó
mértékben pedig átutalja a Lízingbevevő által megjelölt bankszámlára. A Lízingbeadó követelései
teljes megtérülését követően a Lízingbevevő kérésére és költségére gondoskodik a biztosítékok
felszabadításáról.
9.4.) A Lízingbeadóval fennálló üzleti kapcsolat során a Lízingbevevő köteles biztosítani, hogya
Lízingbeadónak a Lízingbevevővel kötött szerződésből eredő jogai és követelései legalább azonosan
(pari passu) rangsorolódjanak a Uzingbevevővel szemben a szerződéskötés időpontjában fennálló és
az azt követően keletkező összes egyéb hitelezői igénnyel. A Lízingbevevő kötelezi magát továbbá
arra, hogy nem hoz olyan döntést és nem vállal olyan kötelezettséget, mellyel a Lízingbeadót más
hitelezőjével szemben kedvezőtlenebb helyzetbe hozná.
X. A Lízingbevevő Gépjárművel kapcsolatos egyéb kötelezettségei
10.1.) A Lízingbevevő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogya
Lízingbeadó tulajdonát sérelem ne érje. A Lízingbevevő a Gépjárművet meg nem terhelheti, el nem
zálogosíthatja, a Lízingbeadó kifejezett erre irányuló írásbeli hozzájárulása nélkül tovább bérbe nem
adhatja, a Gépjármű birtoklását vagy használatát harmadik személynek (magánszemély Lízingbevevő
esetén kivételt képez ez alól a vele közös háztartásban élő vezetői engedéllyel rendelkező nagykorú
közeli hozzátartozó) át nem engedheti. Amennyiben a Lízingbeadó erre engedélyt ad, a Lízingbevevő
a harmadik személy magatartásáért sajátjaként felelős.
10.2.) A Lízingbevevő a Gépjármű eltűnésa (ideértve a lopás esetét is), zár alá vétele, lefoglalása,
végrehajtási eljárásba vonása, valamint a nem magánszemély Lízingbevevő ellen induló
végelszámolási, felszámolási, csődeljárás veszélye esetén vagy bekövetkeztekor köteles a
Lízingbeadót haladéktalanul írásban értesíteni. Ugyancsak köteles a Lízingbevevő a Lízingbeadót
értesíteni, amennyiben a Gépjárművel kapcsolatosan a szállítóval szemben a 3.2 pontban foglaltak
alapján szavatossági igényt kíván érvényesíteni. A jelen pontban foglalt értesítések elmulasztása
súlyos szerződésszegésnek rninösül.

10.3.) A Lízingbeadó jogosult a szerződés rendelkezéseinek - különösen azon kötelezettségeknek,
amelyek elmulasztása azonnali hatályú felmondáshoz vezethet - betartását ellenőrizni, amely jog
gyakorlását a Lízingbevevő biztosítani köteles. Ugyancsak köteles a Lízingbevevő a Lízingbeadó
felhívására bármely, a szerződésben foglalt jogok gyakorlásához, illetőleg kötelezettségek
végrehajtásához szükséges nyilatkozatot haladéktalanul megtenni és a vonatkozó okiratot a
Lízingbeadó rendelkezésére bocsátani.
10.4.) Amennyiben valamely felügyeleti szerv, illetve hatóság ellenőrzést gyakorol, vagy más olyan
hatósági eljárást végez a Lízingbevevővel szemben, amely a Gépjárműre hatással lehet, a
Lízingbevevő köteles az eljárás megindításáról, megszűnéséről, valamint annak végeredményéről,
illetve a Lízingbeadó erre vonatkozó igénye esetén a Lízingbeadó által az üggyel kapcsolatban feltett,
a szerződés teljesítésével összefüggő kérdésekről a Lízingbeadóthaladéktalanul tájékoztatni.

XI. A szerződés megszűnés e
11.1.) A jelen szerződés (i) a Lízingbevevő fizetési kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésével,
(ii) a Lízingbeadó azonnali hatályú felmondásával vagy (iii) a Lízingbevevő jogutód nélküli
megszűnésével szűnik meg. A Gépjármű megsemmisülésével csak a jelen szerződésben
szabályozottak szerinti lízingjogviszony szűnik meg, az abból eredően fennmaradó, a Lízingbevevő
által a 11.4.) pontban foglaltak szerint fizetendő összeg a jelen szerződés szerint fizetendő lízingdíjak
módosításával, a törlesztésre irányadó szabályok szerint kerül megfizetésre.

11.2.) A jelen szerződés a Lízingbevevő részéről eqyoldalúan nem mondható fel, a szerződésnek a
Lízingbevevő által kezdeményezett megszüntetésére kizárólag a VI. fejezetben szabályozott
elötörlesztés esetén kerülhet sor.
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11.3.) A Lízingbevevő lízingdíj fizetési kötelezettségei maradéktalan teljesítése esetén a
Lízingbeadó írásbeli nyilatkozatot állít ki arról, hogy a Lízingbevevő megszerezte a Gépjármű
korlátozásmentes tulajdonjogát.
11.4.) A Gépjármű megsemmisülésének minősül annak eltulajdonítása, illetőleg az akáresemény,
amelynek következtében a biztosítótársaság megállapítása szerint helyrehozhatatlan műszaki vagy
gazdasági totálkárt szenved. Ha a Gépjárművet eltulajdonítják, abban az esetben a rendőrségi
nyomozást felfüggesztő határozatának, ha a Gépjármű totálkárt szenved, akkor a biztosító totálkárra
vonatkozó nyilatkozatának Lízingbeadó általi kézhezvételekor állapítható meg a Gépjármű
megsemmisülésének, és egyben a Lízingjogviszony megszűnésének időpontja. Ennek megfelelően a
Lízingbevevő akáresemény bekövetkeztétől függetlenül továbbra is változatlan tartalommal köteles
teljesíteni a szerződésből eredő fizetési kötelezettségét az alábbi bekezdésben szabályozottak
figyelembevételével. A Gépjármű megsemmisülése esetén a lízing jogviszonyakáresemény
bekövetkezésének időpontjában, azaz visszamenőleges hatállyal szűnik meg.
Jelen szerződés aláírásával a felek megállapodnak abban, hogya lízingjogviszonynak a Gépjármű
megsemmisülése következtében történő megszűnésével egyidejűleg minden kifejezetten erre irányuló
külön jognyilatkozatuk nélkül a megszűnt lízingjogviszonyból eredő tartozások megfizetésére
részletfizetési megállapodást kötnek, amelyet az elszámolás megküldését követően foglalnak írásba.
A részletfizetési megállapodás alapján fizetendő havi részletek összege megegyezik a megszűnt
lízingjogviszony fizetési ütemtervében rögzített összegekkel. A Lízingbevevőnek a lízingjogviszony
futamidő lejárta előtti megszűnéséből eredően keletkezett egy összegű fizetési kötelezettségét a
Lízingbeadó a részletfizetési megállapodás létrejöttét követően, utólag, a rendőrségi nyomozást
felfüggesztő határozatának, illetőleg a biztosító totálkárra vonatkozó nyilatkozatának kézhezvételétől
számított 15 napon belül a 12. pont szerinti elszámolás megküldésével közli. Az elszámolás
ismeretében bármelyik fél igényelheti a jelen pont szerinti részletfizetési megállapodás közös
megegyezéssel történő módosítását. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha nem
teljesíti a jelen pont szerint létrejött részletfizetési megállapodás szerinti fizetési kötelezettségét, a
Lízingbeadó jogosult a részletfizetési megállapodást azonnali hatállyal felmondani. Az azonnali
hatályú felmondással a Lízingbevevőnek a megszűnt lízingjogviszonyból eredő, 11.7.) pontban
foglaltak szerint megállapított fizetési kötelezettsége egy összegben, azonnali hatállyal esedékessé
válik.
11.5.) A lízingjogviszony 11.1.) pontban foglaltak szerinti megszűnése estén a Lízingbevevő a
Gépjármű birtokában lévő okmányait és tartozékait az elszámolás kézhezvételét követő 2
munkanapon belül köteles átadni a Lízingbeadó képviselője részére. Amennyiben a Lízingbevevő
nem gondoskodott a gazdaságosan nem helyreállítható Gépjárműnek a Lízingbeadó által megjelölt
telephelyre történő elszállíttatásáról, azt a Lízingbeadó a Lízingbevevő költségére elvégezteti.

11.6.) A Lízingbeadó a jelen szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani, ha:
a) a Lízingbevevő jelen szerződés 2.8.), 4.1.), 4.5.), 4.6.), 7.1.)-7.4.), 7.8.), 8.1.)-8.4.), 8.7.),

9.1.)-9.2), 10.2), 10.3.) és 10.4.) pontjaiban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget,
mely súlyos szerződésszegésnek rninösül,

b) a Lízingbevevő jelen szerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettsége
teljesítésének késedelme a 15 napot meghaladja,

c) a Lízingbevevő vagy a dologi adós megszegi a jelen szerzödésböl eredő fizetési
kötelezettségekteljesítésének biztosításáraszolgáló biztosítéki szerződést,

d) A Lízingbevevő a Lízingbeadó által előírt adatszolgáltatási, tájékoztatási
kötelezettségének a Lízingbeadó erre irányuló felhívásában foglaltak ellenére sem tesz
eleget,

e) a Gépjármű káresemény folytán jelentős értékvesztést szenved, vagy az időközben
bekövetkező árfolyamváltozások hatására a Gépjármű fedezeti értéke jelentős mértékben
lecsökken és a Lízingbevevő nem gondoskodik a Lízingbeadó részéről elfogadható
mértékű biztosíték nyújtásáról

f) a nem magánszemély Lízingbevevő ellen felszámolási eljárást kezdeményezett harmadik
személy, illetve ha az ilyen Lízingbevevőcsöd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárást
kezdeményezettönmaga ellen,

g) a Lízingbevevöellen végrehajtási eljárás indult
h) a Lízingbevevőnek Lízingbeadóval szemben fennálló bármely egyéb jogviszonyát

szerződésszegésmiatt a Lízingbeadójogosult felmondani,
i) az Üzletszabályzatáltalános részében meghatározottegyéb esetekben.

11.7.) A szerződés azonnali hatállyal történő felmondása esetén a Lízingbevevő köteles a
Lízingbeadó felhívására a Lízingbeadó jelen szerződésre tekintettel felmerült valamennyi követelését
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(ideértve az elmaradt lízingdíjak, továbbá a késedelmi kamat összegét, a szerződésre tekintettel
fizetendő díjakat, valamint a Lízingbeadó érdekkörében a szerződés idő előtti felmondására tekintettel
felmerült költségeket) a felhívásban megjelölt határidőre megfizetni.
11.8.) A lízing szerzödés azonnali hatállyal történő felmondás miatt történő megszűnése esetén a
Lízingbevevő Gépjárműre vonatkozó használati és birtoklási joga is megszűnik, és köteles azt
tartozékaival és okmányaival együtt a felmondás kézhezvételét követő 2 munkanapon belül a
Lízingbeadó részére átadni. Amennyiben Lízingbevevő birtokba adási kötelezettségének nem tesz
eleget, a Lízingbeadójogosult a Gépjárművet a Uzingbevevő költségére

a) birtokba venni és elszállíttatni,
b) jogosulatlan használatát megakadályozni,
c) hatósági engedélyeinek visszavonásáról intézkedni.

11.9.) A Gépjárművet a Lízingbevevő a jelen szerződés 7.4.) pontjában rögzítettek szerinti normál
elhasználódásnak megfelelő állapotban köteles átadni a Lízingbeadó részére. Amennyiben a normál
állapot nem biztosított, a Lízingbeadó ebből származó kárát jogosult Lízingbevevővel szemben
érvényesíteni.
11.10.) Abban az esetben, ha jelen szerződés a Lízingbevevő halála miatt szűnik meg, a Lízingbeadó
a jogerős hagyatéki végzésben megjelölt örökösökkel számol el.

XII. Elszámolás
12.1.) A Lízingbeadó a Lízingbevevő számára minden naptári évről a tárgyévet követő január 31-ig
tételes elszámolást küld.
12.2.) A jelen szerződés azonnali hatályú felmondása vagy futamidő lejárata előtti megszüntetése
esetén a Lízingbeadó a szerződés megszűnésének időpontjára tételes elszámolást készít. Az
elszámolás tartalmazza a Lízingbeadónak a Lízingbevevővel szemben jelen megállapodás alapján
ezen időpontban fennálló követeléseit jogcím szerint, illetőleg a teljes követelés összegét csökkentő
tényezőket.
A Lízingbeadó a Lízingbevevővel szemben fennálló követeléseivel szembe állítja a
visszaszármaztatott Gépjármű értékesítéséből ténylegesen befolyt, illetőleg a biztosító által a
Lízingbeadó részére a Gépjárműre tekintettel folyósított összeget. A Lízingbevevő tudomásul veszi,
hogy az elszámolásban közölt követelésösszeget a Lízingbeadó a Gépjármű értékesítését követően,
az abból befolyó, a számláján jóváírt vételár összegének ismeretében azonban a birtokbavétel
időpontjára visszamenőleges hatállyal csökkenti. A Lízingbeadó a Gépjármű értékesítésére határidőt
nem vállal, az elszámolás kézhezvétele és a vételárösszegnek a Lízingbeadó számláján történő
jóváírásáig eltelt időszakban a Lízingbevevő viseli a finanszírozási és egyéb kockázatokat, azaz a
jelen szerzödés szerinti kamatfizetési kötelezettsége a részéről meg nem fizetett összeg után
folyamatosan fennáll. Abban az esetben, ha a Lízingszerződés a lízingdíjakat devizában állapítja
meg, a Gépjármű forintban megállapított áron történő értékesítése esetén a Lízingbeadó a
Lízingbevevővel szemben devizában megállapított követelését a Gépjármű értékesítési árának az
MNB által az adott devizára az elszámolás napjára jegyzett közép árfolyamon számított ellenértékével
csökkenti.
12.3.) Az elszámolás alapján fennálló követelést a fizetési kötelezettséggel érintett fél az elszámolás
kézhezvételét követő 5 munkanapon belül köteles a jogosult felé kiegyenlíteni.

XIII. Vegyes rendelkezések
13.1.) A Lízingbevevőjelen szerzödés aláírásával felhatalmazza a Lízingbeadót, hogyaLízingbeadó
által rendelkezésére bocsátott azonosító kód alkalmazásával a Lízingbeadó rendelkezésére álló bank
, biztosítási vagy üzleti titoknak minösülő bármely tényt, adatot vagy információt telefonos
ügyfélszolgálatán keresztül a kód birtokában lévő személynek kiadhassa. A Lízingbevevő tudomásul
veszi, hogy az azonosító kód a Lízingbevevő személyes azonosítását szolgálja, alkalmazása esetén a
Lízingbeadó a Lízingbevevőtől további azonosítást nem kér. Az azonosító kód alkalmazásával a
Lízingbeadó a Lízingbevevő telefonon adott utasításainak erre vonatkozó külön írásbeli megállapodás
hiányában is eleget tesz.
A Lízingbevevő jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogya rendelkezésére
bocsátott/bocsátandó "azonosító kódot" csak személyesen használja, valamint hogy az "azonosító
kódot" megőrzi, és azt mások rendelkezésére nem bocsátja. A Lízingbevevő jelen szerződés
aláírásával tudomásul veszi, hogy az "azonosító kód" elvesztéséből, mások részére történt átadásából
származó felelősség kizárólag őt terheli és a Lízingbeadó az ebből eredő bárminemű felelősségét
kizárja. A Lízingbevevő jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy az "azonosító kód" elvesztését,
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megsemmisülését, mások számára való hozzáférését haladéktalanul írásban bejelenti a Uzingbeadó
részére. Ezen írásbeli bejelentés kézhezvételét követően a Uzingbeadó az "azonosító kód"
alkalmazásával további adatot nem szolgáltat ki.
13.2.) A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződésből eredő jogaik
gyakorlása, illetve kötelezettségeik teljesítése során egymás kölcsönös érdekeire tekintettel járnak el,
a köztük. jelen szerződés teljesítése során felmerült jogvitákat elsősorban békés úton, egyeztető
tárgyalások útján rendezik.
A Felek, a jelen szerzödésböl fakadó esetleges jogvitáik esetére, a hatásköri szabályokra és a
pertárgy értékére való tekintettel, kikötik a Lízingbeadó székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező
bíróság kizárólagos illetékességét.
13.3.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok -
különös tekintettel a Polgári törvénykönyv, továbbá a Uzingbeadó Üzletszabályzatának rendelkezései
irányadóak. A Lízingbeadó a fogyasztó hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 16. § (1) bek 24.
pontjában foglaltak alapján tájékoztatja az Uzingbevevőt, hogy felügyeleti hatósága a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete, amelynek címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

13.4.) Jelen szerzödés kizárólag az itt felsorolt mellékletekkel együttesen érvényes. Jelen szerződés
aláírásával a Uzingbevevő kifejezetten elismeri, hogya fenti okiratokat a számára hiánytalanul
átadták. Jelen szerzödés hatálybalépésének feltétele a Gépjárműre vonatkozó adásvételi szerződés
hatálybalépése és Uzingbeadó által a Uzingbevevő fizetési kötelezettségei teljesítésének
biztosítékaként esetlegesen elöírt egyéb biztosítéki szerződés(ek) hatályba lépése.
13.5) Jelen szerződés aláírásával a Lízingbevevő kijelenti, hogyaszerződéskötést megelőzően a
hatályos magyar jogszabályok, valamint az Etikai kódex által elöírt valamennyi tájékoztatást megkapta
a Lízingbeadótól, és a szerződés megkötésére vonatkozó döntését saját, illetőleg háztartása
teherviselési képességének ismeretében, kellő mérlegelés után hozta.
13.6.) Jelen szerződés aláírásával a Lízingbevevő a pénzmosás megelözéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 8..§-ában foglaltaknak megfelelően kijelenti, hogya
szerződésben részletezett szolgáltatást a saját nevében és javára veszi igénybe.

13.7.) A felek egyéb megállapodásai:

Felek jelen szerződést átolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag aláírják.

Kelt: Budapest, 2014. 04 hónap 30 nap

~: t..:.J.. ~
K&H Bank Zrt.
Lízingbeadó

Mellékletek:
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet

Üzletszabályzat
Lízingdíj fizetési ütemezés
Adásvételi jegyzőkönyv, Átadás-átvételijegyzőkönyv
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FIZETÉSI ÜTEMTERV
2. számú melléklet

45. Vételár:
46. Lízing időtartama:
47. 1 havi BUBORszerződés kötéskori értéke:
48. Lízingdíj fizetési ütemezés:

3511 752 HUF
60 hónap

2,6%

Sorszám Esedékess~ Tőke Kamat Lízingdij
1. átadás-átvételt megelőzően 1299625 HUF - 1299625 HUF
2. 2014.06.02 31 848 HUF 10521 HUF 42369 HUF
3. 2014.07.02 32334 HUF 10035 HUF 42369 HUF
4. 2014.08.04 31494 HUF 10875 HUF 42369 HUF
5. 2014.09.02 32952 HUF 9417 HUF 42369 HUF
6. 2014.10.02 32779 HUF 9590 HUF 42369 HUF
7. 2014.11.03 32301 HUF 10068 HUF 42369 HUF
8. 2014.12.02 33388 HUF 8981 HUF 42369 HUF
9. 2015.01.02 32928 HUF 9441 HUF 42369 HUF
10. 2015.02.02 33084 HUF 9285 HUF 42369 HUF
11. 2015.03.02 34125 HUF 8244 HUF 42369 HUF
12. 2015.04.02 33404 HUF 8965 HUF 42369 HUF
13. 2015.05.04 33279 HUF 9090 HUF 42369 HUF
14. 2015.06.02 34279 HUF 8090 HUF 42369 HUF
15. 2015.07.02 34158 HUF 8211 HUF 42369 HUF
16. 2015.08.03 33778 HUF 8591 HUF 42369 HUF
17. 2015.09.02 34471 HUF 7898 HUF 42369 HUF
18. 2015.10.02 34629 HUF 7740 HUF 42369 HUF
19. 2015.11.02 34536 HUF 7833 HUF 42369 HUF
20. 2015.12.02 34948 HUF 7421 HUF 42369 HUF
21. 2016.01.04 34383 HUF 7986 HUF 42369 HUF
22. 2016.02.02 35504 HUF 6865 HUF 42369 HUF
23. 2016.03.02 35662 HUF 6707 HUF 42369 HUF
24. 2016.04.04 34917 HUF 7452 HUF 42369 HUF
25. 2016.05.02 36196 HUF 6173HUF 42369 HUF
26. 2016.06.02 35707 HUF 6662 HUF 42369 HUF
27. 2016.07.04 35667 HUF 6702 HUF 42369 HUF
28. 2016.08.02 36454 HUF 5915 HUF 42369 HUF
29. 2016.09.02 36220 HUF 6149 HUF 42369 HUF
30. 2016.10.03 36392 HUF 5977 HUF 42369 HUF
31. 2016.11.02 36752 HUF 5617 HUF 42369 HUF
32. 2016.12.02 36921 HUF 5448 HUF 42369 HUF
33. 2017.01.02 36915HUF 5454 HUF 42369 HUF
34. 2017.02.02 37091 HUF 5278 HUF 42369 HUF
35. 2017.03.02 37761 HUF 4608 HUF 42369 HUF
36. 2017.04.03 37288 HUF 5081 HUF 42369 HUF
37. 2017.05.02 37930 HUF 4439 HUF 42369 HUF
38. 2017.06.02 37805 HUF 4564 HUF 42369 HUF
39. 2017.07.03 37985 HUF 4384 HUF 42369 HUF
40. 2017.08.02 38301 HUF 4068 HUF 42369 HUF
41. 2017.09.04 38088 HUF 4281 HUF 42369 HUF
42. 2017.10.02 38900 HUF 3469 HUF 42369 HUF
43. 2017.11.02 38714 HUF 3655 HUF 42369 HUF
44. 2017.12.04 38786 HUF 3583 HUF 42369 HUF
45. 2018.01.02 39294 HUF 3075 HUF 42369 HUF
46. 2018.02.02 39269 HUF 3100HUF 42369 HUF
47. 2018.03.02 39738 HUF 2631 HUF 42369 HUF

._,jerürri:de:
- -."
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48. 2018.04.02 39645 HUF 2724 HUF 42369 HUF
49. 2018.05.02 39915 HUF 2454 HUF 42369 HUF
50. 2018.06.04 39872 HUF 2497 HUF 42369 HUF
51. 2018.07.02 40421 HUF 1948 HUF 42369 HUF
52. 2018.08.02 40405 HUF 1964 HUF 42369 HUF
53. 2018.09.03 40540 HUF 1829 HUF 42369 HUF
54. 2018.10.02 40892 HUF 1477 HUF 42369 HUF
55. 2018.11.02 40985 HUF 1 384 HUF 42369 HUF
56. 2018.12.03 41 179 HUF 1 190 HUF 42369 HUF
57. 2019.01.02 41 407 HUF 962 HUF 42369 HUF
58. 2019.02.04 41521 HUF 848 HUF 42369 HUF
59. 2019.03.04 41 828 HUF 541 HUF 42369 HUF
60. 2019.04.02 41 995 HUF 374 HUF 42369 HUF
61. 2019.05.02 42175 HUF 194 HUF 42369 HUF

Kelt: Budapest, 2014.04.30.

;.,j .... ' .-', .~:
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K&H Bank Zrt.
Lízingbeadó

Batta t<atalin
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GÉPJÁRMŰ TÁRGYÁBAN KÖTÖTT

ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LIZINGSZERZÖDÉS o 6 -05- 2014

Amely létrejött

Név: K&H Bank Zrt.
Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Cégjegyzékszám: 01 10041043 ÉS
Csoportadó-azonositó szám: 17780120-5-43

mint Lízingbeadó
között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

Név: ALFÖLDVíz Zrt.
Székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Cégjegyzékszám: 04 10001580
Adószám: 13100887-2-04

mint Lízingbevevő

I. A lízingszerződés tárgya és pénzügyi feltételei
1.1. Jelen szerződés alapján a Lízingbeadó vállalja, hogy a jelen szerződésben meghatározott
Gépjárművet megvásárolja, annak érdekében, hogy azt a Lízingbevevő részére zárt végű pénzügyi
lízingbe adja. A szerződés aláírásával a Lízingbevevő a Gépjárművet lízingbe veszi és vállalja, hogya
szerződésben megállapított díjakat határidőre megfizeti a Lízingbeadó részére. A Gépjármű a
futamidő letelte, a lízingdíjak és a maradványérték megfizetése után Lízingbeadó erre vonatkozó
külön nyilatkozatával a Lízingbevevő tulajdonába kerül (zárt végű pénzügyi lízing). A lízingjogviszony
megfelel a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII törvényben foglalt
rendelkezéseknek.

1.2 A Gépjármű azonosítói
Gyártmány, Citroen Jumper Plató- Atadás várható Atadás-átvételi jegyzőkönyv
típus: Duplakabin 35 L3 2.2 HDi időpont ja: szerint
Eurotax kód: - Szállító: "Meszlényi-Autó" Kft.

Alvázszám: -Átadás-átvételi Szállító székhelye: 5600 Békéscsaba,Almáskerti
jegyzőkönyv szerint Ipari Park 2.

Motorszám: Atadás-átvételi Szállító 0409004726ieqyzökönyv szerint céQieQyzékszám:
Gyártási év: 2014 Gyári extrák: -
Forgalmi Atadás-átvételi Kiegészítő extrák:
rendszám: jeQyzőkönyvszerint -

1.3 A pénzügyi lízingszerződés pénzügyi feltételei

A lízingdíjak megállapításánál alapul 5 257 793,- Ftvett, áfa nélküli piaci ár:
Első lízingdíj összege és deviza neme: 2471163,- Ft
Első lízingdíj esedékessége: átadás-átvételt megelőzően
A havi lízinQdíj összege és deviza neme: 80562,- Ft

a díjfizetések esedékessége a
A pénzügyi lízingszerződés futamideje: 60 hónap mellékelt fizetési ütemezés

szerint
Deviza szerződés kötés kori árfolyama: -
Referencia kamatláb I mértéke az 1 havi BUBOR 2,60%
elfogadás időpontjában:
Alkalmazott kamatfelár: 3,0% p. a.
THM mértéke -
A lízingdíjak tőke-kamat megbontása: a törlesztési ütemezésbenfoqlaltak szerint
Maradványérték összege és - -
devizaneme

Egyéb díjak költségek
Jelen szerződés 4.3 pontja, valamint a Lízingbeadó
kondíciós listája szerint

Le: /j
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1.4 Biztosítékok

Szerződés me nevezése Kelte Kötelezett
Felhatalmazó levél ALFOLDVIZ Zrt.

1.5 Biztosítás

CASCO Kötelező felelősség-
Biztosító neve biztosító neve
CASCO Kötelező felelősség-
Biztosítás biztosítás típusa
típusa
Biztosítási 10%, de minimum 50.000,- Ft
önrész

A Lízingbevevő a jelen szerzödés tárgyát képező Gépjárműre köteles teljes körű casco biztosítást
kötni, amelyet a Lízingszerződés hatálya alatt a Lízingbeadó hozzájárulása nélkül nem jogosult
megszüntetni vagy módosítani. A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogy a Gépjárműre
vonatkozó átadás átvételi jegyzőkönyvet kizárólag abban az esetben írja alá, ha a gépjármű
rendelkezik Biztosító által előírt minimális védelmi követelményekkel.

II. A pénzügyi lízingszerződés létrejötte és a gépjármű átvétele
2.1.) A szerzödő felek megállapodnak abban, hogyaLízingbeadó a Lízingbevevö által megfelelő
gondossággal kiválasztott gépjárművet a jelen szerződés 1.2. pontjában megjelölt Szállítótól, mint
eladótól megvásárolja, annak érdekében, hogya Lízingbevevő részére lízingbe adja. A megrendelés
és/vagy az adásvételi szerződés aláírásával a Lízingbevevő azt is elismeri, hogy az abban foglaltak
szerinti Gépjármű minden szempontból megfelel lízingbe vételi szándékának, tudomásul veszi
továbbá, hogy az adásvételi szerződésben meghatározott körülmények módosulása miatt a
Lízingszerződés egyes feltételei (szállítási határidő, a Gépjármű beszerzési ára stb.) ezen
változásokkal összhangban megváltozhatnak. Az adásvételi szerződésből eredően a vevőt terhelő
kötelezettségek teljesítése - a vételár szerzödés szerinti kiegyenlítésének kivételével - a Lízingbevevőt
terheli.
2.2.) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy mivel a Gépjárművet a saját céljaira maga választotta
ki, a Lízingbeadó semmilyen formában nem felel a Gépjármű lízingbeadás céljára történő
hasznosíthatóságáért és az Adásvételi Szerződésben foglalt szállítói kötelezettségek Szállító részéről
történő teljesítéséért. E címen a Lízingbevevő a Lízingbeadóval szemben sem a lízingdíj
csökkentésére, sem a lízingdíj megfizetésének beszüntetésére, sem bármilyen kártérítésre nem
támaszthat igényt.
2.3.) Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződés rendelkezései szerint az első lízingdíjnak és
ÁFA-nak megfelelő, vagy egyébként a Lízingszerződés alapján a Lízingbeadó részére járó bármely
egyéb összeget a Szállító részére köteles megfizetni, a Gépjármű vételárának kiegyenlítése során a
Lízingbeadó ezen összegeket aSzállítóra engedményezi a Gépjármű vételára kiegyenlítésének
keretében. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogyaLízingbeadó a Gépjármű még ki nem egyenlített
vételárát (engedményezés esetén a Gépjármű vételárának a Lízingbevevő által igazoltan a Szállító
részére kifizetett összegekkel csőkkentett részét a 2.5.) pontban foglaltak szerinti átadás-átvételi
jegyzőkönyv kézhezvételét, egyben a)-i) pontban foglaltak maradéktalan és együttes teljesülését
követően fizeti meg a Szállító részére.

a) a Lízingbeadó kézhez vette a Lízingbevevő által aláírt Lízingszerződést, továbbá
amennyiben azt a Lízingbeadó előírta, az ügylettel kapcsolatos érvényesen aláírt
biztosítéki szerződést

b) amennyiben a Gépjármű szállítója nem magánszemély, a Lízingbeadó részére átadásra
kerül a nevére kiállított, a Gépjármű azonosító számát is tartalmazó tételes, szabályos, az
adásvételi szerződésben foglaltak szerinti végszámla, amelynek fizetendő összegében a
Lízingbeadónak járó, de a Lízingbevevő által a Szállítóhoz befizetett összegek is
feltüntetésre kerültek, "pénzügyileg rendezett" megjegyzéssel, (magánszemély Szállító
esetén a számlát az adásvételi szerződés, illetőleg a Szállítónak a részére megfizetett
összegre vonatkozó nyilatkozata helyettesíti)

c) az Lízingbevevő részéről maradéktalanul megfizetésre került az első lízingdíj és az ÁFA
összege,

d) a Gépjárműre megkötésre került a jogszabály által előírt kötelező gépjármű
felelősségbiztosítás,
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e) a Gépjármű rendelkezik a felszereltségre is vonatkozó, Európára kiterjedő területi hatályú,

teljes körű, és legfeljebb a saját erőnek megfelelő arányú önrészesedést előíró CASCO
biztosítással, amelyben kedvezményezettként a Lízingbeadó került feltüntetésre,

f) amennyiben a biztosítás nem halasztott díjfizetésű, az első biztosítási időszakra szóló
biztosítási díjak a Lízingbevevő részéről befizetésre kerültek, és ezt az Lízingbevevő a
Lízingbeadó felé befizetési bizonylattal igazolta

g) a Gépjárműbe beszerelésre kerültek - amennyiben van ilyen - a biztosítótársaság egyedi
előírásainak megfelelő vagyonvédelmi berendezések és ennek tényét a Lízingbevevő a
Lízingbeadó felé számlákkal igazolta.

h) a Gépjármű átírása megtörtént, az illetékes okmányiroda igazolta, hogya finanszírozott
gépjármű törzskönyvét a Lízingbeadónak továbbítja.

i) a Lízingbeadó részére átadásra került a forgalmi engedély másolata, amelyben a felek
megállapodásának megfelelően a Lízingbeadó, mint tulajdonos vagy a Lízingbevevő, mint
üzembentartó került feltüntetésre.

2.4.) A Lizingbeadó a Gépjárműre vonatkozó hatályos adásvételi szerződés és a Lfzingbevevő
fizetési kötelezettségei teljesítésének biztosítékaként előírt biztosítéki szerződések kézhezvételét
követően felhatalmazza a szallltót a Gépjármű Lfzingbevevő részére történő átadására.

2.5.) A Gépjármű birtokbavétele során a Lízingbevevő egyben a Lízingbeadó képviseletében is
eljár, tekintettel arra, hogya Gépjármű Lízingbevevő által történő átvétele a Gépjárműnek az
adásvételi szerződés teljesítése érdekben történő birtokbavételét is jelenti. A Gépjármű átadását a
Lízingbevevő köteles a Szállítóval együttesen a Lízingszerződés mellékletében meghatározott formájú
átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával a Lízingbevevő a
2.3 a)-i) pontjaiban írt feltételek maradéktalan megvalósulásán túl az alábbiakat igazolják:

a) a Gépjármű okmányai szabályszerűen kerültek kiállításra és átadásra,
b) a Gépjármű megfelel az adásvételi szerződésben foglaltaknak,
c) a Gépjármű hibátlan, az állapotfelmérési lapon rögzítetteknek megfelelő, kipróbált

műszaki állapotban, a megrendelésben és/vagy az adásvételi szerződésben rögzített
tartozékokkal együtt került átadásra, a Lízingbevevő részéről birtokba vételre;

d) a Gépjármű rendelkezik az előírt KRESZ tartozékokkal, forgalmi és egyéb okmányai
szabályszerűen kiállításra és átadásra kerültek és hatósági jelzései megfelelnek az
okmányokban foglaltaknak.

e) a Gépjármű érvényes és további feltételek bekövetkezésétől nem függő gépjármű
felelősség és CASCO biztosítással rendelkezik.

A Lízingbevevő és az általa és a Szállító által érvényesen aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyvet,
továbbá a Gépjármű okmányainak másolatát az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláíratását követően
haladéktalanul belül köteles átadni a Lízingbeadó részére.
2.6.) Lízingbevevő jogosult a Lízingszerződéstől a vételár Lízingbeadó részéről történő
maradéktalan kifizetését megelőzően a Lízingbeadóhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával
elállni. Ilyen esetben a Lízingbevevő elállási nyilatkozatával egyidejűleg köteles a Lízingbeadónak
megfizetni a Lízingszerződésés az arra tekintettel kötött Adásvételi szerzödés megkötésére tekintettel
felmerült költségeit és kárait. A Lízingbeadó jogosult ezen összegeket a részére megfizetett első
lízingdíj terhére elszámolni. A Lízingbeadó abban az esetben jogosult jelen Lfzingszerződéstől elállni,
ha az illetékes okmányiroda a Gépjármű tulajdonosváltásának a gépjármű nyilvántartásban történő
átvezetését bármely okból megtagadja. Ilyen esetben a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadónak az
ügylettel kapcsolatosanfelmerült költségeit a Lízingbeadó részére megtéríteni.

2.7.) Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződés hatályba lépését megelőzően birtokba vette a
Gépjárművet, vagy a Lízingbeadó teljesítette a Gépjármű vételárára vonatkozóan fennálló fizetési
kötelezettségét, a Lízingbeadó jogosult a Lfzingszerződést a felsorolt hatályba lépési feltételek
megvalósulásánakelmaradása esetén is hatályosnak tekinteni.
2.8.) A Gépjármű törzskönyv átvételére és őrzésére vagy kiállítása felfüggesztésének
kérelmezésére kizárólag a Lízingbeadó, mint tulajdonos jogosult. Amennyiben a törzskönyv bármely
okból a Lízingbevevőhöz kerülne, köteles azt haladéktalanul a Lízingbeadó részére átadni, ennek
elmulasztása súlyos szerződésszegésnek rninösül, A törzskönyv a lízingjogviszony időtartama alatt a
Lízingbeadó birtokában marad.
III. A Lízingbeadó felelőssége, jogok átruházása
3.1.) A Lízingbevevőtudomásul veszi, hogy tekintettel arra, hogyaGépjárművet maga választott ki,
a Lízingbeadó semmilyen formában nem felel a Gépjármű lízingbeadás céljára történő

......



Szerződésszám: 2014000096-GG
,ti
c

KatH
hasznosíthatóságáért. E címen a Lízingbevevő a Uzingbeadóval szemben sem a lízingdíj
csökkentésére, sem a Hzingdíj megfizetésének beszüntetésére, sem bármilyen kártérítésre nem
támaszthat igényt. Ugyanezen okból nem terheli a Lízingbeadót semmiféle felelősség a Gépjármű
származásáért, műszaki állapotáért, rejtett vagy egyéb hibájáért. A Gépjármű bármilyen
meghibásodásából eredő káresemény nem mentesíti a Lízingbevevőt a Lízingbeadóval szemben
fennálló fizetési kötelezettsége teljesítése alól.
3.2.) A Lízingbeadó a Uzingszerződés aláírásával, a Szállítóval létrejött Adás vételi szerződésben
számára biztosított kellékszavatossági és jótállási jogait - kezesi felelőssége kifejezett kizárása
mellett, _ a Lízingbevevőre engedményezi, ezzel felhatalmazza a Lízingbevevőt ezen jogoknak
közvetlenül a Szállítóval szemben történő érvényesítésére. Az Adásvételi szerződés teljesítésével
kapcsolatban a Lízingbeadó a vételárfizetésen kívül semminemű felelősséget nem vállal. Amennyiben
a Lízingbeadót perbe hívják a Szállító és a Lízingbevevő közötti bármely - hibás teljesítéssel vagy
egyéb, az Adásvételi szerződésből eredő jogok érvényesítésével kapcsolatos - jogvitában, úgy annak
költségeit a Lízingbevevő köteles viselni. A szavatossági jogok gyakorlásának elmulasztásából eredő
minden kár a Lízingbevevőt terheli.
IV. A szerződéssel kapcsolatos díjak, költségek
4,1.) A Lízingbevevő jelen szerződés hatálya alatt a jelen megállapodáshoz csatolt fizetési
ütemtervben meghatározott mértékű lízingdíjat, köteles megfizetni. A jelen szerződés alapján
fizetendő lízingdíjak megállapítása során alkalmazott pénzügyi kondíciókat a felek jelen megállapodás
1,3.) pontjában rögzítik. A lízingdíjak tőke- és kamatrészből tevődnek össze, amely a törlesztési
ütemezésben kerül rögzítésre. A Felek megállapodnak, hogy a lízingdíjak vonatkozásában az
elszámolási időszak a Lízingszerződés fizetési ütemtervében meghatározott lízingdíjak esedékessége
közötti időszak. Az elszámolási időszak utolsó napja a lízingdíj esedékességének napja, ami egyben a
nyújtott szolgáltatás teljesítési időpontja is. A Lízing jogviszony szerinti ügyletindításkor fizetendő első
lízingdíj teljesítési időpontja a Lízingszerződés szerinti átadás-átvétel napja, ami egyben a nyújtott
szolgáltatás teljesítési időpontja is. A Felek megállapodnak, hogya Lízingbevevő az első lízingdíjat a
teljesítési időponttal azonos időpontban fizeti meg.
4.2.) A szerződő felek megállapítják, hogy mind a jelen szerződés szerint fizetendő lízingdíjak az
1.3.) pontban megjelölt referencia kamat alapján változó kamatozásúak, ennek megfelelően a
Lízingbeadó a szerződésben megállapított lízingdíjat jogosult a szerződésben megjelölt referencia
kamatláb megváltozásával összhangban megváltoztatni. A Lízingbeadó a referencia kamat
változásáról rendszeresen, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségen kifüggesztve, illetőleg a
honlapján tájékoztatja a Lízingbevevőt. A lízingdíj megváltozásáról a Lízingbeadó a havonta
megküldésre kerülő díjbekérőn értesíti a Lízingbevevőt. A lízingdíj referencia-kamat változás
következében történő, fentiek szerinti megváltoztatását a Lízingbevevő szerződésmódosítás, illetőleg
minden egyéb értesítés nélkül a számla kézhezvételévelelfogadja.
4.3) A szerződéssel kapcsolatosan a futamidő során felmerülő egyéb díjak, költségek

A jelen szerződés hatálya alatt a Lízingbevevő az alábbiakban meghatározott díjak fizetésére köteles,
amely díjak mértéke a Lízingbeadónak az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében kifüggesztett,
továbbá honlapján közzetett mindenkori Kondíciós listájában kerül meghatározásra.
Lezárási díj: a Lízingbevevő által a szerződésnek az abban meghatározott futamidő lejáratát
megelőző, bármely okból történő megszűnése esetén fizetendő díj, amely a szerződés
megszűnésekor hátralévő, le nem járt tőketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és
legalacsonyabb összegét a Kondíciós lista tartalmazza.
E/őtörlesztési drj: a Lízingbevevő által kezdeményezett, az esedékes fizetési kötelezettséget
meghaladó összegű befizetés után fizetendő díj, feltéve, hogy az előtörlesztéssel a szerződés nem
szűnik meg, Az előtörlesztési díj az előtörlesztett tőkeösszeg százalékában kerül megállapításra és
legalacsonyabb összegét a Kondíciós lista tartalmazza.
Fizetési felszólítás díja: a Lízingbevevő fizetési késedelme következtében a Lízingbeadó fizetésre
felszólító levelének kiküldése esetén fizetendő díj, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként
kerül megállapításra.
Szerződés felmondás; díj: a Lízingbeadó által a Lízingbevevő szerződésszegése következtében
kezdeményezett azonnali hatályú szerződés felmondás esetén fizetendő díj, amelyalkalmankénti,
meghatározott összegként kerül megállapításra.
Futamidő módosítás díja: a szerződésben meghatározott futamidő Lízingbevevő által kezdeményezett
módosítása esetén fizetendő díj, amely a szerződés módosításakor hátralévő, le nem járt tőketartozás
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százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a Kondíciós lista
tartalmazza.
Fizetési ütemezés módosításának díja: a szerződésben meghatározott fizetési ütemterv Lízingbevevő
által kezdeményezett módosítása esetén fizetendő díj, amely a szerződés módosításakor hátralévő. le
nem járt tőketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a
Kondíciós lista tartalmazza.
Előtörlesztési, futamidő-, ütemezés módosítási kalkuláció elkészftésének díja: a szerződés
Lízingbevevő által kezdeményezett módosítása érdekében a fennálló fizetési kötelezettségeket
tartalmazó új kimutatás elkészítésének díja, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül
megállapításra.
Üzembentartó szeméIvének megváltoztatása után fizetendő díj: meghatározott feltételek fennállása
esetén a szerzödés hatálya alá tartozó gépjármű fogalmi engedélyébe bejegyzett üzembentartó
személyének megváltoztatásához történő hozzájárulás esetén a Lízingbevevő által fizetendő díj,
amelyalkalmankénti, meghatározott összegben kerül megállapításra.
Szerződés harmadik személy részéről történő átvállalásával kapcsolatos hitelbírálat díja: a
Lízingbeadóval szerzödö fél személyének a Lízingbevevö tartozásainak átvállalásával történő
megváltozására irányuló igényesetén az átvállaló hitelképességének megállapításával kapcsolatos
eljárás díja, amelynek megfizetése a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az átvállalással
kapcsolatos hitelbírálat díja a kérelem benyújtásakor hátralévő. le nem járt tőketartozás százalékos
mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a Kondíciós lista tartalmazza.

Egyéb szerződésmódosítás díja: a szerződésnek a Lízingbevevő által kezdeményezett fentiekben
nem nevesített módosítása esetén fizetendő díj, amely a szerződés módosításakor hátralévő, le nem
járt töketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a
Kondíciós lista tartalmazza.
Kezes személyének megváltoztatásával kapcsolatos eljárás díja: a szerződésben foglalt
kötelezettségek teljesítésének biztosítékaként kötött készfizető kezességvállalási szerződés
megszüntetése és a Lízingbeadó által hitelképesnek minősített harmadik személlyel új készfizető
kezességvállalási szerződés megkötése, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül
megállapításra.
Dokumentáció egyeztetés díja: amennyiben a Lízingbevevö a forgalmi engedély módosítását
követően elmulasztja az adatváltozásról a forgalmi engedély másolatának bemutatásával a
Lízingbeadót értesíteni, a Lízingbeadó az adategyeztetés érdekében megkeresi a közhiteles
nyilvántartást és erre tekintettel a Lízingbevevővel szemben a Kondíciós listában megállapított
egyszeri díjat érvényesít.
Elszámolás készítésének, értesítők, bizonylatok kiállításának díja: a Lízingbevevö kérelmére a
finanszírozási szerződés megszüntetése érdekében fizetendő összeg megállapítása érdekében
készített kimutatás, továbbá elszámolással kapcsolatos értesítések, számviteli bizonylatok
kiállításának díja, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül megállapításra.

Hozzájárulások kiadásának (taxi engedély, átalakítási engedélv. használatba adási engedély, forgalmi
engedély csere, rendszám csere) díja: hatósági engedélyek benyújtásához szükséges finanszírozói
hozzájárulás kiállításának díja, amelyalkalmankénti meghatározott összegként kerül megállapításra.

Adategyeztetési díj: a Lízingbevevö kérelmére a szerzödés másolata, és az Üzletszabályzat, valamint
a szerződéssel kapcsolatos egyéb dokumentumok másolatának, továbbá igazolások és korábban
nem nevesített egyéb nyilatkozatok kiadásának, valamint a rendkívüli adategyeztetés díja, amely
alkalmankénti meghatározott összegként kerül megállapításra.

Deviza alapú szerződés forint alapúvá alakításának díja: a Lízingbevevö kérelmére bármely, forinttól
eltérő idegen devizanem alapú szerződésnek a futamidö alatt kizárólag egy alkalommal történő, forint
alapú szerződéssé történő átalakítása után fizetendő díj.
KHR Ügyféltudakozvány lekérdezés díja: a Lízingbevevő kérelmére a Központi Hitelinformációs
Rendszerből történö adatlekérdezés díja, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül
megállapításra.
Intervenciós díj: a Lízingbeadó által a Lízingbevevő nem szerzödésszerü magatartása következében
tett intézkedések (fizetési felszólítás) következtében felmerülö költségek fedezetéül felszámításra
kerülő, a kondíciós listában megállapított díj, amely a megtett intézkedés sikerétől függetlenül
fizetendő és a szerződés hatálya alatt intézkedésenként ismételten is kiszabható.
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A Lízingbeadó a Kondíciós listát a piaci feltételeknek megfelelően, árazasi elveiben foglaltakkal
ősszhangban, időszakonként módosítja. A módosított Kondiciós lista az abban megjelölt időponttól
hatályos.
4.4.) Az Lízingbevevőt, mint a Gépjármű használóját és üzembentartóját terheli a Gépjármű
birtoklásával és használatával kapcsolatos valamennyi költség, ideértve a kötelező biztosítás díját, a
Gépjárműre tekintettel kiszabott birságok, díjak, közterhek (teljesítményadó), valamint a Gépjármű
bárminemű átalakításával kapcsolatosan kirótt bírság, vámpótlék, stb. megfizetését is. Ha a
Lízingszerződés hatálya alatt a Gépjármű birtoklásával vagy használatával kapcsolatban valamely
felmerült költséget, bírságot vagy kárigényt a Uzingbevevő helyett a Lízingbeadó egyenlítene ki,
annak összegét a Lízingbevevő az erre vonatkozó értesítést követően haladéktalanul köteles
megfizetni a Lízingbeadó részére.
4.5.) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségeit
mindaddig a szerződés szerinti ütemezésben köteles teljesíteni - ideértve azt az időszakot is, ameddig
a Gépjárművet bármely okból nem tudta használni - amíg a szerződés a XI. fejezetben szabályozottak
szerint meg nem szünik.
4.6.) Amennyiben a Lízingbeadónak a szerződés azonnali hatályú felmondása vagy a Lízingbevevő
érdekkörében bekövetkezett okból történt megszűnése következtében, akár a lejárt tartozások
beszedésével, akár a Gépjármű Lízingbeadó részére történő visszaszármaztatásával vagy a
szerződéssel kapcsolatos biztosítékának érvényesítésével, akár egyéb nem várt okból további
költségei merülnek fel, azokat a Lízingbevevő köteles haladéktalanul megtéríteni.
4.7) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése
esetén Lízingbeadó a késedelem időtartamára a késedelmesen teljesített összeg után a mindenkor
érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét, devizában megállapított fizetési kötelezettség késedelmes
teljesítése esetén a késedelmes összeg további 2%-kal növelt mértékét számítja fel késedelmi kamat
címén.
4.8.) A Lízingbevevő minden általa fizetendő összeget a fizetési ütemtervben foglalt esedékességi
időpontokban, ennek hiányában a Lízingbeadó felhívására az alábbiak szerint köteles megfizetni:

a) a Lízingbeadó által küldött értesítőn feltüntetett bankszámlára történő átutalással
illetőleg csoportos beszedési megbízás alkalmazásával vagy

b) postai készpénz befizetési utalványon a szerződés azonosító számának
megadásával, vagy
c) bármely K&H Bankfiókban az ügyfélfogadási idő alatt pénztári befizetéssel.

4.9.) A jelen szerződés alapján nyújtott szolgáltatás a 2013. évi CCXXXVII törvény rendelkezései
szerinti pénzügyi szolgáltatás, ennek következtében - a jelen szerződés aláírásának időpontjában
irányadó jogszabályok megváltozásáig - a felszámított szerződéskötési díj, ügyleti és késedelmi
kamat, valamint átvállalási, módosítási és lezárási díj tárgyi ÁFA mentes.
4.10.) A Lízingbeadó a Lízingbevevő által részére megfizetett összegeket - a Lízingbevevő részére
küldött ezzel ellentétes tájékoztatás hiányában, - az alábbi sorrendben tudja be követeléseibe:

f) a Lízingbevevő helyett harmadik személyek felé megfizetettösszegek
g) költségek, díjak
h) késedelmi kamatok,
i) lízingdíj kamat tartalma,
j) lízingdíj tőke tartalma.

V. Az alkalmazott kamatok, költségek és díjak egyoldalú módosítása
5.1.) A Lízingbeadó a Lízingszerződésben megállapított kamat, illetve költség és díjtétel mértékét
jogosult megváltoztatni, amennyiben az adott szolgáltatást befolyásoló feltételek módosulnak. A
Lízingbeadó az alább felsorolt, a kamat-, díj és költségelemekre kihatással bíró huzamosabb ideig
fennálló okok változásának együttes, tényleges hatásainak vizsgálata és alapos elemzése alapján
dönt a finanszírozási szerződés kamat-, díj- vagy költségelemének egyoldalú a kiváltó okok hatásával
arányos mértékben történő módosításáról. Abban az esetben, ha valamely feltétel változása a kamat-,
díj- vagy költségelem csökkentését teszi indokolttá, a Lízingbeadó a Lízingbevevövel kötött
szerződésében az ilyen irányú módosítást is érvényesíti.

Jogi, szabályozó; környezet megváltozása
d) a hitelező - hitel-, és pénzügyi lízingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül

érintő - tevékenységére, rnüködési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó
jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a hitelezőre kötelező egyéb szabályozók
megváltozása;
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e) a hitelező - hitel-, és pénzügyi Ifzingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan érintő -
tevékenységéhez kapcsolható közteher- (pl. adó-) változása, a kötelező tartalékolási szabályok
változása;

f) kötelező betétbiztosítás összegének, vagy díjának változása.

A pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása
a hitelező forrásköltségeinek változása I pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, így
különösen, de nem kizár6lagosan:

Magyarország hitelbesorolásánakváltozása
az országkockázati felár változása (credit default swap)
jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása
bankközi pénzpiaci kamatlábak Ihitelkamatok változása
a Magyar Állam vagy a hitelező által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék
egymáshoz képest történő elmozdulása,
refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve
kibocsátója elismert külsö hitelminősítő szervezet általi kockázati besorolásának változása
vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása,
hitelező lekötött ügyfélbetéteinek kamatának változása

A Lízingbevevő kockázati megítélésének megváltozása
a) a Lízingbevevő, illetve a hitelügylet más kockázati kategóriába történő átsorolása a hitelező

vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy belső
adósminősitési szabályzata alapján - különös tekintettel a Lízingbevevő pénzügyi helyzetében
és fizetőképességi stabilitásában bekövetkező változásokra -, ha azt az új kockázati
kategóriába történő átsorolás az értékvesztés ,és ezáltal az alkalmazott kockázati felár
mértékének változtatását teszi indokolttá.

b) A hitelező vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy
hitelező adósminősítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek,
illetve ügyfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati
kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását
teszi indokolttá.

c) A nyújtott kölcsön vagy hitel fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében bekövetkező
legalább 10%-os változás.

A Lízingbeadó a kockázati megítélés megváltozása alapján nem érvényesít kamatemelést azon
ügyfeleknél, akik szerződési kötelezettségeiket folyamatosan teljesítették, a hitel futamideje alatt nem
estek fizetési késedelembe.
5.2.) A Lízingbeadó a Lízingszerződéshez kapcsolódó egyéb költséget és díjat évente maximálisan
a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos infláció mértékében emel.

5.3.) A Lízingbeadó a fentiekben felsorolt okokon túl vis maior események - hirtelen bekövetkező
nagyfokú pénz- és tőkepiaci zavarok - bekövetkezés esetén átmenetileg, kizárólag a zavar
elhárultáig, a PSzAF egyidejű tájékoztatása mellett jogosult egyoldalúan kamatot, díjat vagy költséget
módosítani.
5.4.) A Lízingbeadó a lízingszerződésben a fentiekben szabályozottak szerinti egyoldalú kamat,
költség és díjmódosításon túl egyéb feltételt, ideértve az egyoldalú módosításra okot adó körülmények
felsorolását is, egyoldalúan nem módosítja a Lízingbevevő számára kedvezőtlenül. A Lízingbeadó
egyoldalúan új díjat vagy költséget nem vezet be, és nem változtatja meg a Lízingbevevőre
hátrányosan a kamat, díj vagy költségelemek számítási módját. A Lízingbeadó a Lízingbevevővel
kötött szerződésnek a Lízingbevevő számára nem kedvezőtlen egyoldalú módosításának jogát
fenntartja.
VI. Előtörlesztés
6.1.) Amennyiben a Lízingbeadó a törlesztési ütemtervbenelőírt havi esedékes lízingdíj összegénél
magasabb összegű fizetést teljesít, az esedékes fizetési kötelezettség teljesítését követően
fennmaradó összeggel a Lízingbeadó a még esedékessé nem vált tőketartozást csökkenti oly módon,
hogya lízingdíjak száma és esedékességük időpontja nem változik, a fizetendő lízingdíj összege és
annak tőke-kamat megbontás aránya ismételten megállapításra kerül. A Lízingbeadó a módosított
törlesztési ütemezést megküldi a Lízingbevevő részére. Előtörlesztés esetén a Lízingbevevö a
kondíciós lista szerinti Előtörlesztési díj megfizetéséreköteles.
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VII. A Gépjármű üzemeltetése
7.1.) A lízingjogviszony időtartama alatt a Uzingbevevő viseli a Gépjármű birtoklásával és
üzemeltetésével összefüggő valamennyi költséget és a kárveszélyt, ideértve azokat a károkat is,
amelyek megtérítésére senki sem kötelezhető. A költségek körében viselni köteles a szerződés
hatálya alatt esetlegesen kiszabásra kerülő szabálysértési és egyéb bírságot, és parkolási díjakat
valamint a kockázatot. A Lízingbevevő köteles a Gépjárművet az előírásoknak megfelelően
üzemeltetni, javíttatni, karbantartani, és elvárható gondossággal használni, birtokolni. A Uzingbevevő
köteles biztosítani az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, így kötelessége az
üzemeltetéshez előirt engedélyek beszerzése. A Uzingbevevő a Uzingbeadó felé kártérítési
felelősséggel tartozik a Gépjármű normál használatot meghaladó értékcsökkenésért, teljes vagy
részleges meghibásodásáért, megrongálódásáért, birtokán kívül kerüléséért.
7.2.) A Lízingbevevő a Gépjármű okmányaiban, hatósági jelzéseiben (forgalmi engedély,
érvényesítő címke, környezetvédelmi kártya, törzskönyv, rendszám) bekövetkezett bármilyen változást
vagy rongálódást köteles az illetékes hatóságnak és a Lízingbeadónak az arról való tudomásszerzést
követő 5 napon belül bejelenteni, illetőleg üzembentartói minőségénél fogva a szükséges
adatmódosítással kapcsolatban eljárni.
7.3.) A Lízingbeadó jelen szerződésben foglalt felhatalmazása alapján a Lízingbevevő jogosult és
egyben köteles a Gépjármű kezelési útmutatójában, szervizkönyvében vagy szervizfüzetében előírt
időpontokban a garanciális vizsgálatokat, műszaki állapot ellenőrzést és javításokat, illetve az
időszakos műszaki vizsgálatot elvégeztetni. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Gépjármű javítása
új gépjármű esetén kizárólag a Szállító hivatalos márkaszervizei, ennek hiányában a Lízingbeadó által
jóváhagyott szerviz által végeztethető el.
7.4.) A Lízingbevevő köteles a Gépjárművet rendeltetésszerűen használni. Kizárólag a Lízingbeadó
előzetes engedélyével lehet a Gépjárművet verseny, oktatás, taxi, illetőleg bármely más olyan célra
felhasználni, amely a normál használattal együtt járó kopást és elhasználódást meghaladó
elhasználódáshoz vezethet. A Lízingbevevő vétkességtől függetlenül köteles a Gépjármű
meghibásodását vagy rongálódását, saját költségén a károsodást megelőző állapot szerint
helyreállíttatni. A Lízingbevevő az ennek elmulasztásából eredő károkért a Lízingbeadónak kártérítési
felelősséggel tartozik. Ugyancsak kártérítési felelősséggel tartozik a Lízingbevevő azért a kárért, ami a
Lízingbeadót amiatt éri, hogy a Gépjármű piaci értéke elmarad a Gépjárművel azonos típusú (típus és
modell azonosítójú) és életkorú gépjárművek átlagos piaci értékétől, függetlenül attól, hogy a
Gépjármű megfelel-e a forgalmi- és üzembiztonsági előírásoknak, üzemkész és hibamentes
állapotban van-e. Vitás esetben a Lízingbevevő független minőségvizsgáló szerv (a Lízingbeadó által
elfogadott igazságügyi Gépjárműszakértő) szakértői véleményét kérheti. A szakértői véleményezés
költségeit a Lízingbevevő köteles viselni.
7.5.) A Lízingbevevő a Gépjárművön az átadás-átvételkori állapothoz képest utólagos beépítést,
változtatást, átalakítást, feliratok elhelyezését csak a Lízingbeadó előzetes írásos engedélye alapján,
kizárólagosan saját kőltségére végez(tet)het. A Lízingbeadó írásos felhatalmazása nélkül a "hatósági
átalakítási engedély" nem jogosítja fel Lízingbevevőt az átalakítás elvégzésére vagy elvégeztetésére.
A Gépjármű bármely átalakítása, megváltoztatása, csak a Gépjármű generálimportőrének hivatalos
márkaszervizei, ennek hiányában a Lízingbeadó által jóváhagyott szerviz által végeztethető.

7.6.) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogyaLízingbeadó a beépítéseken és átalakításokon írásos
beleegyezése hiányában is tulajdont szerez. Engedély nélküli beépítés, átalakítás esetében és
különösen a Lízingszerződés megszűnésekor a Lízingbeadó jogosult a Gépjármű átalakítás előtti
állapotának visszaállitását megkövetelni,vagy a Lízingbevevő költségére a visszaállítást elvégeztetni.

7.7.) A Gépjármű használatának vagy birtoklásának szüneteltetésével, illetőleg a Gépjármű
megsemmisülésével összefüggésben keletkezett bármely kár a Lízingbevevőt terheli, és nem érinti a
Lízingbevevő lízingdíj fizetési kötelezettségét. A Gépjármű meghibásodása vagy megsemmisülése
esetén a Lízingbeadó nem köteles cseregépjárművet biztosítani, illetőleg a Gépjármű helyébe lépő
értéket annak helyreállítására vagy pótlására fordítani.
7.8.) A Lízingbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a Gépjármű kizárólag a CASCO
biztosításban megjelölt országokba vihető ki.

VIII. Biztosítás és biztosítási események
8.1.) A Lízingbevevő köteles a birtokbaadással egyidejűleg a Gépjárműre gépjármű
felelősségbiztosítást kötni és a Lízingszerződés megszűnéséig gondoskodni annak fenntartásáról.
Lízingbevevő köteles meggyőződni arról, hogyabirtokbaadás időpontjában aláírt biztosítási ajánlat
alapján a biztosítás létrejött-e. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a biztosítási szerződés
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hiányából eredő károkat - ideértve a Lízingbeadónál ezzel kapcsolatosan felmerülő károkat is -
viselni köteles, függetlenül attól, hogya biztosítási szerződés létrejöttének elmaradása kinek róható
fel.
8.2.) Káresemény bekövetkezését a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadónak - lopáskár esetén
egyidejűleg a területileg illetékes rendőrkapitányságnak - 2 munkanapon belül bejelenteni és a
Biztosítónál a kárrendezés érdekében jelen szerződésben, valamint a Biztosítótársaság ügyfél és
termék tájékoztatójában foglaltak szerint eljárni. Totálkár és lopáskár káresemény bekövetkezése
esetén a Lízingszerződés megszűnik, és a felek a káresemény bekövetkezése napjára egymással
elszámolnak. A Lízingbeadó a casco biztosítás alapján a Biztosító által részére fizetett összeggel a
Lízingbevevővel szemben fennálló követelését csökkenti, annak a követelés megszűnését követően
fennmaradó részét a Lízingbevevő részére kifizeti. Abban az esetben, ha a Biztosító által fizetett
összeg nem éri el a Lízingbevevő Lízingbeadóval szemben fennálló teljes tartozását, úgy a
különbözetet a Uzingbevevő köteles a Lízingbeadó részére a Lízingszerződés rendelkezései szerint
megfizetni.
8.3.) A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogyaLízingszerződés hatálya alatt a
Gépjárművet kizárólag a Szállító hivatalos márkaszervizeiben javíttatja. A Lízingbevevő tudomásul
veszi, hogy jelen kötelezettsége teljesítésének elmulasztása esetén a Lízingbeadó jogosult a
Lízingszerződést azonnali hatállyal felmondani.
8.4.) A Lízingbevevő köteles a sérült Gépjárművet a káresemény bekövetkezésekor a Lízingbeadó
által elfogadott vagy kijelölt márkaszervizbe szállíttatni, vagy helyszíni felmérést kérni és a
Uzingbeadó utasításai szerint eljárni, tudomásul veszi azonban, hogyakáreseményt szenvedett
Gépjármű helyreállítása a kárszemle jegyzőkönyv alapján a biztosító által fizetendő összeg
ismeretében rendelhető meg.
8.5.) A Lízingbeadó a Lízingszerződés megszűnését nem eredményező biztosítási esemény
kapcsán a biztosító által fizetendő összeg felvételére egyedi engedélyével felhatalmazhatja a
helyreállítást végző szervizt. A Lízingbevevő erre irányuló kérelmet a kárfelvételi jegyzőkönyv,
valamint a javítási számla (helyreállítása előtti időpontban javítási előkalkuláció) másolatának
csatolásával nyújthat be a Lízingbeadóhoz.
8.6.) Amennyiben a biztosítótársaság a Lízingbeadónak teljesíti a kifizetést, azt a Lízingbeadó a
Gépjármű helyreállításának igazolását követő 5 munkanapon belül a helyreállítást végző szerviznek,
amennyiben a helyreállítást a Lízingbevevő a szerviznek megelőlegezte és ezt a Uzingbeadó felé
hitelt érdemlően igazolja, a Lízingbevevőnek kifizeti. A Gépjármű megsemmisülése esetén a
Lízingbeadó nem köteles a biztosítási összeget a Gépjármű helyreállításáravagy pótlására fordítani.

8.7.) Biztosítási eseményesetén az önrészt a Lízingbevevő köteles megfizetni, illetve a
Lízingszerződés megszűnéséhez vezető biztosítási esemény kapcsán a Lízingbevevő köteles az
avultatás összegének megfizetésére is. A Lízingszerződés megszünéséhez vezető biztosítási
esemény bekövetkezésekor a biztosító által fizetett összegek, valamint gazdasági totálkár esetében a
Gépjármű értékesítéséből befolyó összeg (roncsérték) minden esetben a Lízingbeadót illetik meg,
mely összegek a Lízingbevevő tartozásait csökkentik.
8.8.) Abban az esetben, ha a káresemény során bekövetkezett kár összege a Gépjármű értékéhez
viszonyítva különösen magas, akkor a Lízingbeadó a saját megítélése alapján, kockázatai
csökkentése érdekében jogosult a biztosító által kifizetett összeget a Lízingbevevő tőketartozásainak
arányos - esetlegesen a Lízingszerződésmegszűnését is eredményező- csökkentésére fordítani.

IX. Biztosítékok
9.1.) A Lízingbeadó az üzleti kapcsolat fennállása alatt bármikor jogosult a Lízingbevevőtől
megfelelő biztosítékot, vagy a korábban már nyújtott biztosíték kiegészítését kérni annak érdekében,
hogya biztosíték mértéke minden esetben biztosítsa a Lízingbeadó Lízingbevevővel szemben
fennálló követelésének megtérülését. Az alkalmazandó biztosítékot a Lízingbeadó az ügyfélminősítés
során tett megállapítások alapján határozza meg. A Lízingbevevővel kötött egyedi szerződés
biztosítékaként a Lízingbeadó a Polgári törvénykönyvben felsorolt szerződést biztosító
mellékkötelezettségek bármelyikét. továbbá azonnali beszedési jogot, valamint a nem magánszemély
Lízingbevevő tulajdonosának kötelezettségvállalását is előírhatja a jogviszony fenntartásának
feltételeként. Amennyiben a Lízingbevevő a szerződés hatálya alatt a Lízingbeadó által kért biztosíték
nyújtásától elzárkózik, úgy a Uzingbeadó jogosult a további szolgáltatások felfüggesztésére, továbbá
megnövekedett kockázatai csökkentése érdekében a szerződés felmondására. A biztosítékok
nyújtásával - ideértve a szerződés megkötését is - fenntartásával és megszűnésével kapcsolatos
valamennyi költség a Lízingbevevőtterheli.
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9.2.) A Lízingbevevő köteles gondoskodni a Lízingbeadó javára alapított biztosíték fedezeti
értékének megőrzéséről. A Lízingbeadó jogosult ellenőrizni a biztosítékok meglétét, illetve azok
megfelelő kezelését. Ha a Uzingbevevő által biztosítékul lekötött vagyontárgy értéke a
szerződéskötéskori állapothoz képest csökken, így már nem nyújt kellő fedezetet, abban az esetben a
Lízingbevevő köteles a biztosítékot megfelelő módon kiegészíteni. A biztosíték értékében,
értékesíthetőségében vagy más lényeges körülményében bekövetkezett változásokról a Lízingbevevő
köteles haladéktalanul tájékoztatni a Lízingbeadót.
9.3.) A Lízingbeadó követelése érvényesítése során jogait oly módon gyakorolja, hogy az a
követeléseinek kielégítését a legeredményesebben szolgálja. A Lízingbeadó követelésének
rendezése során a Lízingbevevő bármely biztosítékul szolgáló vagyontárgyából sortartási kifogás
figyelembe vétele nélkül kereshet kielégítést. A biztosítékok érvényesítése eredményeképpen befolyt
összegeket a Lízingbeadó elsősorban követelése kielégítésére használja fel, az azt meghaladó
mértékben pedig átutalja a Uzingbevevő által megjelölt bankszámlára. A Lízingbeadó követelései
teljes megtérülését követően a Lízingbevevő kérésére és költségére gondoskodik a biztosítékok
felszabadításáról.
9.4.) A Lízingbeadóval fennálló üzleti kapcsolat során a Lízingbevevö köteles biztosítani, hogya
Lízingbeadónak a Lízingbevevővel kötött szerződésből eredő jogai és követelései legalább azonosan
(pari passu) rangsorolódjanak a Lízingbevevővel szemben a szerződéskötés időpontjában fennálló és
az azt követően keletkező összes egyéb hitelezői igénnyel. A Lízingbevevő kötelezi magát továbbá
arra, hogy nem hoz olyan döntést és nem vállal olyan kötelezettséget, mellyel a Lízingbeadót más
hitelezőjével szemben kedvezőtlenebb helyzetbe hozná.
X. A Lízingbevevő Gépjárművel kapcsolatos egyéb kötelezettségei
10.1.) A Lízingbevevő köteles minden szükséqes intézkedést megtenni annak érdekében, hogya
Lízingbeadó tulajdonát sérelem ne érje. A Lízingbevevő a Gépjárművet meg nem terhelheti, el nem
zálogosíthatja, a Lízingbeadó kifejezett erre irányuló írásbeli hozzájárulása nélkül tovább bérbe nem
adhatja, a Gépjármű birtoklását vagy használatát harmadik személynek (magánszemély Lízingbevevő
esetén kivételt képez ez alól a vele közös háztartásban élő vezetői engedéllyel rendelkező nagykorú
közeli hozzátartozó) át nem engedheti. Amennyiben a Lízingbeadó erre engedélyt ad, a Lízingbevevő
a harmadik személy magatartásáért sajátjaként felelős.
10.2.) A Lízingbevevő a Gépjármű eltűnése (ideértve a lopás esetét is), zár alá vétele, lefoglalása,
végrehajtási eljárásba vonása, valamint a nem magánszemély Lízingbevevő ellen induló
végelszámolási, felszámolási, csődeljárás veszélye esetén vagy bekövetkeztekor köteles a
Lízingbeadót haladéktalanul írásban értesíteni. Ugyancsak köteles a Lízingbevevő a Lízingbeadót
értesíteni, amennyiben a Gépjárművel kapcsolatosan a szállítóval szemben a 3.2 pontban foglaltak
alapján szavatossági igényt kíván érvényesíteni. A jelen pontban foglalt értesítések elmulasztása
súlyos szerződésszegésnek minösül.

10.3.) A Lízingbeadó jogosult a szerződés rendelkezéseinek - különösen azon kötelezettségeknek,
amelyek elmulasztása azonnali hatályú felmondáshoz vezethet - betartását ellenőrizni, amely jog
gyakorlását a Lízingbevevö biztosítani köteles. Ugyancsak köteles a Lízingbevevő a Lízingbeadó
felhívására bármely, a szerződésben foglalt jogok gyakorlásához, illetőleg kötelezettségek
végrehajtásához szükséqes nyilatkozatot haladéktalanul megtenni és a vonatkozó okiratot a
Lízingbeadó rendelkezésére bocsátani.
10.4.) Amennyiben valamely felügyeleti szerv, illetve hatóság ellenőrzést gyakorol, vagy más olyan
hatósági eljárást végez a Lízingbevevővel szemben, amely a Gépjárműre hatással lehet, a
Lízingbevevő köteles az eljárás megindításáról, megszűnéséről, valamint annak végeredményéről,
illetve a Lízingbeadó erre vonatkozó igénye esetén a Lízingbeadó által az üggyel kapcsolatban feltett,
a szerződés teljesítésével összefüggő kérdésekről a Lízingbeadót haladéktalanul tájékoztatni.

XI. A szerződés megszűnése
11.1.) A jelen szerződés (i) a Lízingbevevő fizetési kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésével,
(ii) a Lízingbeadó azonnali hatályú felmondásával vagy (iii) a Lízingbevevő jogutód nélküli
megszűnésével szűnik meg. A Gépjármű megsemmisülésével csak a jelen szerződésben
szabályozottak szerinti lízingjogviszony szűnik meg, az abból eredően fennmaradó, a Lízingbevevő
által a 11.4.) pontban foglaltak szerint fizetendö összeg a jelen szerződés szerint fizetendő lízingdíjak
módosításával, a törlesztésre irányadó szabályok szerint kerül rneqfizetésre.

11.2.) A jelen szerződés a Lízingbevevő részéről egyoldalúan nem mondható fel, a szerződésnek a
Lízingbevevő által kezdeményezett megszüntetésére kizárólag a VI. fejezetben szabályozott
előtörlesztés esetén kerülhet sor.
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11.3.) A Lízingbevevő lízingdíj fizetési kötelezettségei maradéktalan teljesítése esetén a Lízingbeadó
írásbeli nyilatkozatot állit ki arról, hogya Lízingbevevő megszerezte a Gépjármű korlátozásmentes
tulajdonjogát.
11.4.) A Gépjármű megsemmisülésének minösül annak eltulajdonítása, illetőleg az akáresemény,
amelynek következtében a biztosítótársaság megállapítása szerint helyrehozhatatlan müszaki vagy
gazdasági totálkárt szenved. Ha a Gépjárművet eltulajdonítják, abban az esetben a rendőrségi
nyomozást felfüggesztő határozatának, ha a Gépjármű totálkárt szenved, akkor a biztosító totálkárra
vonatkozó nyilatkozatának Lízingbeadó általi kézhezvételekor állapítható meg a Gépjármű
megsemmisülésének, és egyben a Uzingjogviszony megszűnésének idöpontja. Ennek megfelelően a
Lízingbevevő akáresemény bekövetkeztétől függetlenül továbbra is változatlan tartalommal köteles
teljesíteni a szerződésből eredő fizetési kötelezettségét az alábbi bekezdésben szabályozottak
figyelembevételével. A Gépjármű megsemmisülése esetén a lízing jogviszonyakáresemény
bekövetkezésének időpontjában, azaz visszamenőleges hatállyal szűnik meg.
Jelen szerződés aláírásával a felek megállapodnak abban, hogya lízingjogviszonynak a Gépjármű
megsemmisülése következtében történő megszűnésével egyidejűleg minden kifejezetten erre irányuló
külön jognyilatkozatuk nélkül a megszűnt lízingjogviszonyból eredő tartozások megfizetésére
részletfizetési megállapodást kötnek, amelyet az elszámolás megküldését követően foglalnak írásba.
A részletfizetési megállapodás alapján fizetendő havi részletek összege megegyezik a megszűnt
lízingjogviszony fizetési ütemtervében rögzített összegekkel. A Lízingbevevőnek a lízingjogviszony
futamidő lejárta előtti megszűnéséből eredően keletkezett egy összegű fizetési kötelezettségét a
Lízingbeadó a részletfizetési megállapodás létrejöttét követően, utólag, a rendőrségi nyomozást
felfüggesztő határozatának, illetőleg a biztosító totálkárra vonatkozó nyilatkozatának kézhezvételétől
számított 15 napon belül a 12. pont szerinti elszámolás megküldésével közli. Az elszámolás
ismeretében bármelyik fél igényelheti a jelen pont szerinti részletfizetési megállapodás közös
megegyezéssel történő módosítását. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha nem
teljesíti a jelen pont szerint létrejött részletfizetési megállapodás szerinti fizetési kötelezettségét, a
Lízingbeadó jogosult a részletfizetési megállapodást azonnali hatállyal felmondaní. Az azonnali
hatályú felmondással a Lízingbevevőnek a megszűnt lizingjogviszonyból eredő, 11.7.) pontban
foglaltak szerint megállapított fizetési kötelezettsége egy összegben, azonnali hatállyal esedékessé
válik.
11.5.) A lízingjogviszony 11.1.) pontban foglaltak szerinti megszűnése estén a Lízingbevevő a
Gépjármű birtokában lévő okmányait és tartozékait az elszámolás kézhezvételét követő 2
munkanapon belül köteles átadni a Lízingbeadó képviselöje részére. Amennyiben a Lízingbevevő
nem gondoskodott a gazdaságosan nem helyreállítható Gépjárműnek a Lízingbeadó által megjelölt
telephelyre történő elszállíttatásáról, azt a Lízingbeadó a Lízingbevevő költségére elvégeztetí.

11.6.) A Lízingbeadó a jelen szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani, ha:
j) a Lízingbevevő jelen szerződés 2.8.),4.1.),4.5.),4.6.),7.1.)-7.4.),7.8.), 8.1.)-8.4.), 8.7.),

9.1.)-9.2), 10.2), 10.3.) és 10.4.) pontjaiban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget,
mely súlyos szerződésszegésnekminösül,

k) a Lízingbevevő jelen szerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettsége
teljesítésének késedelme a 15 napot meghaladja,

I) a Lízingbevevő vagy a dologi adós megszegi a jelen szerződésből eredő fizetési
kötelezettségekteljesítésének biztosítására szolgáló biztosítéki szerződést,

m) A Lízingbevevö a Lízingbeadó által előírt adatszolgáltatási, tájékoztatási
kötelezettségének a Lízingbeadó erre irányuló felhívásában foglaltak ellenére sem tesz
eleget,

n) a Gépjármű káresemény folytán jelentős értékvesztést szenved, vagy az időközben
bekövetkező árfolyamváltozások hatására a Gépjármű fedezeti értéke jelentős mértékben
lecsökken és a Lízingbevevő nem gondoskodik a Lízingbeadó részéről elfogadható
mértékű biztosíték nyújtásáról

o) a nem magánszemély Lízingbevevő ellen felszámolási eljárást kezdeményezett harmadik
személy, illetve ha az ilyen Lízingbevevőcsöd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárást
kezdeményezettönmaga ellen,

p) a Lízingbevevöellen végrehajtási eljárás indult
q) a Lízingbevevőnek Lízingbeadóval szemben fennálló bármely egyéb jogviszonyát

szerződésszegésmiatt a Lízingbeadójogosult felmondani,
r) az Üzletszabályzatáltalános részében meghatározott egyéb esetekben.

11.7.) A szerződés azonnali hatállyal történő felmondása esetén a Lízingbevevö köteles a
Lízingbeadó felhívására a Lízingbeadó jelen szerződésre tekintettel felmerült valamennyi követelését

.(
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(ideértve az elmaradt lizingdíjak, továbbá a késedelmi kamat összegét, a szerződésre tekintettel
fizetendő díjakat, valamint a Lfzingbeadó érdekkőrében a szerződés idő előtti felmondására tekintettel
felmerült költségeket) a felhívásban megjelölt határidőre megfizetni.
11.8.) A lízing szerződés azonnali hatállyal történő felmondás miatt történő megszűnése esetén a
Lfzingbevevő Gépjárműre vonatkozó használati és birtoklási joga is megszűnik, és köteles azt
tartozékaival és okmányaival együtt a felmondás kézhezvételét követő 2 munkanapon belül a
Lizingbeadó részére átadni. Amennyiben Lfzingbevevö birtokba adási kötelezettségének nem tesz
eleget, a Lizingbeadó jogosult a Gépjárművet a Lfzingbevevő költségére

d) birtokba venni és elszállíttatni,
e) jogosulatlan használatát megakadályozni,
f) hatósági engedélyeinek visszavonásáról intézkedni.

11.9.) A Gépjárművet a Lizingbevevő a jelen szerződés 7.4.) pontjában rögzítettek szerinti normál
elhasználódásnak megfelelő állapotban köteles átadni a Lizingbeadó részére. Amennyiben a normál
állapot nem biztosított, a Lízingbeadó ebből származó kárát jogosult Lizingbevevővel szemben
érvényesíteni.
11.10.) Abban az esetben, ha jelen szerződés a Lizingbevevő halála miatt szűnik meg, aLizingbeadó
a jogerős hagyatéki végzésben megjelölt örökösökkel számol el.

XII. Elszámolás
12.1.) A Lízingbeadó a Uzingbevevő számára minden naptári évről a tárgyévet követő január 31-ig
tételes elszámolást küld.
12.2.) A jelen szerződés azonnali hatályú felmondása vagy futamidő lejárata előtti megszüntetése
esetén a Lizingbeadó a szerződés megszűnésének időpontjára tételes elszámolást készít. Az
elszámolás tartalmazza a Lízingbeadónak a Lízingbevevővel szemben jelen megállapodás alapján
ezen időpontban fennálló követeléseit jogcím szerint, illetőleg a teljes követelés összegét csökkentő
tényezőket.
A Lízingbeadó a Lízingbevevővel szemben fennálló követeléseivel szembe állítja a
visszaszármaztatott Gépjármű értékesítéséből ténylegesen befolyt, illetőleg a biztosító által a
Lízingbeadó részére a Gépjárműre tekintettel folyósított összeget. A Lizingbevevő tudomásul veszi,
hogy az elszámolásban közölt követelésösszeget a Uzingbeadó a Gépjármű értékesítését követően,
az abból befolyó, a számláján jóváírt vételár összegének ismeretében azonban a birtokbavétel
időpontjára visszamenőleges hatállyal csökkenti. A Lizingbeadó a Gépjármű értékesítésére határidőt
nem vállal, az elszámolás kézhezvétele és a vételárösszegnek aLizingbeadó számláján történő
jóváírásáig eltelt időszakban a Lizingbevevő viseli a finanszírozási és egyéb kockázatokat, azaz a
jelen szerződés szerinti kamatfizetési kötelezettsége a részéről meg nem fizetett összeg után
folyamatosan fennáll. Abban az esetben, ha a Lízingszerződés a lízingdíjakat devizában állapítja
meg, a Gépjármű forintban megállapított áron történő értékesítése esetén a Lízingbeadó a
Lízingbevevővel szemben devizában megállapított követelését a Gépjármű értékesítési árának az
MNB által az adott devizára az elszámolás napjára jegyzett közép árfolyamon számított ellenértékével
csökkenti.
12.3.) Az elszámolás alapján fennálló követelést a fizetési kötelezettséggel érintett fél az elszámolás
kézhezvételét követő 5 munkanapon belül köteles a jogosult felé kiegyenlíteni.

XIII. Vegyes rendelkezések
13.1.) A Lízingbevevőjelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Uzingbeadót, hogya Lizingbeadó
által rendelkezésére bocsátott azonosító kód alkalmazásával a Lízingbeadó rendelkezésére álló bank
, biztosítási vagy üzleti titoknak minősülö bármely tényt, adatot vagy információt telefonos
ügyfélszolgálatán keresztül a kód birtokában lévő személynek kiadhassa. A Lízingbevevő tudomásul
veszi, hogy az azonosító kód a Lizingbevevő személyes azonosítását szolgálja, alkalmazása esetén a
Lizingbeadó a Lízingbevevőtől további azonosítást nem kér. Az azonosító kód alkalmazásával a
Lízingbeadó a Lízingbevevő telefonon adott utasításainak erre vonatkozó külön írásbeli megállapodás
hiányában is eleget tesz.
A Lizingbevevő jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogya rendelkezésére
bocsátott/bocsátandó "azonosító kódot" csak személyesen használja, valamint hogy az "azonosító
kódot" megőrzi, és azt mások rendelkezésére nem bocsátja. A Lizingbevevő jelen szerződés
aláírásával tudomásul veszi, hogy az "azonosító kód" elvesztéséből, mások részére történt átadásából
származó felelősség kizárólag őt terheli és a Lizingbeadó az ebből eredő bárminemű felelősségét
kizárja. A Lízingbevevö jelen szerzödés aláírásával vállalja, hogy az "azonosító kód" elvesztését,

,~,.,j .. " - _.,.



Szerződésszám: 2014000096-GG tia
KatH

megsemmisülését, mások számára való hozzáférését haladéktalanul írásban bejelenti a Lízingbeadó
részére. Ezen írásbeli bejelentés kézhezvételét követően a Lízingbeadó az "azonosító kód"
alkalmazásával további adatot nem szolgáltat ki.
13.2.) A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződésből eredő jogaik
gyakorlása, illetve kötelezettségeik teljesítése során egymás kölcsönös érdekeire tekintettel járnak el,
a köztük. jelen szerződés teljesítése során felmerült jogvitákat elsősorban békés úton, egyeztető
tárgyalások útján rendezik.
A Felek, a jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitáik esetére, a hatásköri szabályokra és a
pertárgy értékére való tekintettel, kikötik a Lízingbeadó székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező
bíróság kizárólagos illetékességét.
13.3.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok -
különös tekintettel a Polgári törvénykönyv, továbbá a Lízingbeadó Üzletszabályzatának rendelkezései
irányadóak. A Lizingbeadó a fogyasztó hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 16. § (1) bek 24.
pontjában foglaltak alapján tájékoztatja az Lízingbevevőt, hogy felügyeleti hatósága a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete, amelynek címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

13.4.) Jelen szerződés kizárólag az itt felsorolt mellékletekkel együttesen érvényes. Jelen szerződés
aláírásával a Lízingbevevő kifejezetten elismeri, hogy a fenti okiratokat a számára hiánytalanul
átadták. Jelen szerződés hatálybalépésének feltétele a Gépjárműre vonatkozó adásvételi szerződés
hatálybalépése és Lízingbeadó által a Lízingbevevő fizetési kötelezettségei teljesítésének
biztosítékaként esetlegesen előírt egyéb biztosítéki szerződés(ek) hatályba lépése.

13.5) Jelen szerződés aláírásával a Lízingbevevő kijelenti, hogyaszerződéskötést megelőzően a
hatályos magyar jogszabályok, valamint az Etikai kódex által elöírt valamennyi tájékoztatást megkapta
a Lízingbeadótól, és a szerződés megkötésére vonatkozó döntését saját, illetőleg háztartása
teherviselési képességének ismeretében, kellő mérlegelés után hozta.

13.6.) Jelen szerződés aláírásával a Lízingbevevő a pénzmosás megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 8..§-ában foglaltaknak megfelelően kijelenti, hogya
szerződésben részletezett szolgáltatást a saját nevében és javára veszi igénybe.

13.7.) A felek egyéb megállapodásai:

Felek jelen szerződést átolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag aláírják.

Kelt: Budapest, 2014. 04 hónap 30 nap

'~í\ ~~.J.L .. ···ALFÖLDviz·z·.:t:················
Lízing bevevő

Mellékletek:
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet

Üzletszabályzat
Lízingdíj fizetési ütemezés
Adásvételi jegyzőkönyv, Átadás-átvételi jegyzőkönyv
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FIZETÉSI ÜTEMTERV
2. számú melléklet

1.
2.
3.

Vételár:
Lízing időtartama:
1 havi BUBOR szerződés kötés kori értéke:

6677 397 HUF
60 hónap

2,6%
4. Lízingdíj fizetési ütemezés:

Sorszám Esedékesség Tőke Kamat Lízingdíj1. átadás-átvételt megelőzően 2471 163 HUF - 2471163 HUF2. 2014.06.02 60556 HUF 20006 HUF 80562 HUF3. 2014.07.02 61481 HUF 19081 HUF 80562 HUF4. 2014.08.04 59884 HUF 20678 HUF 80562 HUF5. 2014.09.02 62657 HUF 17905 HUF 80562 HUF6. 2014.10.02 62328 HUF 18234HUF 80562 HUF7. 2014.11.03 61418 HUF 19144HUF 80562 HUF
8. 2014.12.02 63486 HUF 17076 HUF 80562 HUF9. 2015.01.02 62610 HUF 17 952 HUF 80562 HUF
10. 2015.02.02 62908 HUF 17654 HUF 80562 HUF
11. 2015.03.02 64887 HUF 15675 HUF 80562 HUF
12. 2015.04.02 63516 HUF 17046 HUF 80562 HUF
13. 2015.05.04 63278 HUF 17284 HUF 80562 HUF14. 2015.06.02 65180 HUF 15382 HUF 80562 HUF
15. 2015.07.02 64949 HUF 15613HUF 80562 HUF
16. 2015.08.03 64227 HUF 16335 HUF 80562 HUF
17. 2015.09.02 65544 HUF 15018HUF 80562 HUF
18. 2015.10.02 65846 HUF 14716 HUF 80562 HUF
19. 2015.11.02 65668 HUF 14894 HUF 80562 HUF
20. 2015.12.02 66451 HUF 14111 HUF 80562 HUF
21. 2016.01.04 65376 HUF 15186HUF 80562 HUF
22. 2016.02.02 67508 HUF 13054 HUF 80562 HUF
23. 2016.03.02 67808 HUF 12754HUF 80562 HUF
24. 2016.04.04 66392 HUF 14170 HUF 80562 HUF
25. 2016.05.02 68824 HUF 11 738 HUF 80562 HUF
26. 201606.02 67894 HUF 12668 HUF 80562 HUF
27. 2016.07.04 67819 HUF 12743HUF 80562 HUF
28. 2016.08.02 69315 HUF 11 247 HUF 80562 HUF
29. 2016.09.02 68869 HUF 11 693 HUF 80562 HUF
30. 2016.10.03 69197HUF 11 365 HUF 80562 HUF
31. 2016.11.02 69882 HUF 10680 HUF 80562 HUF
32. 2016.12.02 70204 HUF 10358HUF 80562 HUF
33. 2017.01.02 70192 HUF 10370 HUF 80562 HUF
34. 2017.02.02 70526 HUF 10036HUF 80562 HUF
35. 2017.03.02 71 800 HUF 8762 HUF 80562 HUF
36. 2017.04.03 70901 HUF 9661 HUF 80562 HUF
37. 2017.05.02 72 122 HUF 8440 HUF 80562 HUF
38. 2017.06.02 71 883 HUF 8679 HUF 80562 HUF
39. 2017.07.03 72 225 HUF 8337 HUF 80562 HUF
40. 2017.08.02 72 827 HUF 7735 HUF 80562 HUF
41. 2017.09.04 72 422 HUF 8140 HUF 80562 HUF
42. 2017.10.02 73966 HUF 6596 HUF 80562 HUF
43. 2017.11.02 73611 HUF 6951 HUF 80562 HUF
44. 2017.12.04 73748 HUF 6814 HUF 80562 HUF
45. 2018.01 02 74715HUF 5847 HUF 80562 HUF
46. 2018.02.02 74668 HUF 5894 HUF 80562 HUF
47. 201803.02 75559 HUF 5003 HUF 80562 HUF

Oldal: 1 /2 .~. -e: tJ
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48. 2018.04.02 75382 HUF 5180 HUF 80562 HUF
49. 2018.05.02 75896 HUF 4666 HUF 80562 HUF
50. 2018.06.04 75814 HUF 4748 HUF 80562 HUF
51. 2018.07.02 76859 HUF 3703 HUF 80562 HUF
52. 2018.08.02 76828 HUF 3734 HUF 80562 HUF
53. 2018.09.03 77 084 HUF 3478 HUF 80562 HUF
54. 2018.10.02 77 753 HUF 2809 HUF 80562 HUF
55. 2018.11.02 77 930 HUF 2632 HUF 80562 HUF
56. 2018.12.03 78300 HUF 2262 HUF 80562 HUF
57. 2019.01.02 78734 HUF 1828 HUF 80562 HUF
58. 2019.02.04 78949 HUF 1613 HUF 80562 HUF
59. 2019.03.04 79533 HUF 1029 HUF 80562 HUF
60. 2019.04.02 79850 HUF 712 HUF 80562 HUF
61. 2019.05.02 80193 HUF 369 HUF 80562 HUF

Kelt: Budapest, 2014.04.30.

K~: L::..~ .
e K&H Bank Zrt.

Lízingbeadó
·~\4··Aiiöid~:i;'~··..···..·

) Lízingbevevő

:e: I
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GÉPJÁRMŰ TÁRGYÁBAN KÖTÖTT

ZÁRT VÉGŰ PÉNZŰGYI LíZINGSZERZŐDÉS
o 6 -05- 2014

Amely létrejött

Név: K&H Bank Zrt.
Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Cégjegyzékszám: 01 10 041043 ÉS
Csoportadó-azonosítószám: 17780120-5-43

mint Lízingbeadó
között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

Név: ALFÖLDVíz Zrt.
Székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Cégjegyzékszám: 0410001580
Adószám: 13100887-2-04

mint Lízingbevevő

I. A lízingszerződés tárgya és pénzügyi feltételei
1.1. Jelen szerződés alapján a Lízingbeadó vállalja, hogy a jelen szerződésben meghatározott
Gépjárművet megvásárolja, annak érdekében, hogy azt a Lízingbevevő részére zárt végű pénzügyi
lízingbe adja. A szerződés aláírásával a Lízingbevevő a Gépjárművet lízingbe veszi és vállalja, hogya
szerződésben megállapított díjakat határidőre megfizeti a Lízingbeadó részére. A Gépjármű a
futamidő letelte, a lízingdíjak és a maradványérték megfizetése után Lízingbeadó erre vonatkozó
külön nyilatkozatával a Lízingbevevő tulajdonába kerül (zárt végű pénzügyi lízing). A lízingjogviszony
megfelel a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVlI törvényben foglalt
rendelkezéseknek.
1.2 A Gépjármű azonosítói
Gyártmány, Renault Trafic 2.0 DCi Atadás várható Atadás-átvételi jegyzőkönyv
típus: L2H2P2 időpont ja: szerint
Eurotax kód: - Szállító: "Meszlényi-Autó" Kft.

Alvázszám:
Átadás-átvételi Szállító székhelye:

5600 Békéscsaba, Almáskerti
jegyzőkönyv szerint Ipari Park 2.

Motorszám:
Atadás-átvételi Szállító 0409004726
jegyzőkönyv szerint cégjegyzékszám:

Gyártási év: 2014 Gyári extrák: -
Forgalmi Átadás-átvételi Kiegészítő extrák: -
rendszám: jegyzőkönyv szerint

1.3 A pénzügyi lízingszerződés pénzügyi feltételei

A lízingdíjak megállapításánál alapul 4321 327,- Ft
vett, áfa nélküli piaci ár:
Első lízingdíi összege és devizaneme: 2031 023,- Ft
Első lízingdíj esedékessége: átadás-átvételt megelőzően
A havi lízingdíj összege és devizaneme: 66213,- Ft

a díjfizetések esedékessége a
A pénzügyi lízingszerződés futamideje: 60 hónap mellékeIt fizetési ütemezés

szerint
Deviza szerződés kötéskori árfolyama: -
Referencia kamatláb I mértéke az 1 havi BUBOR 2,60%
elfogadás időpontjában:
Alkalmazott kamatfelár: 3,0% p. a.
THM mértéke -
A lízingdíjak tőke-kamat megbontása: a törlesztési ütemezésbenfoglaltak szerint
Maradványérték összege és - -
deviza neme

Egyéb díjak költségek
Jelen szerződés 4.3 pontja, valamint a Lízingbeadó
kondíciós listája szerint

'I' .re:
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1.4 Biztosítékok

Szerződés me nevezése Kelte Kötelezett
Felhatalmazó levél ALFOLDVIZ Zrt.

1.5 Biztosítás

CASCO Kötelező felelősség-
Biztosító neve biztosító neve
CASCO Kötelező felelősség-
Biztosítás biztosítás típusa
típusa
Biztosítási 10%, de minimum 50.000,- Ft
önrész

A Lízingbevevő a jelen szerzödés tárgyát képező Gépjárműre köteles teljes körű casco biztosítást
kötni, amelyet a Uzingszerződés hatálya alatt a Lízingbeadó hozzájárulása nélkül nem jogosult
megszüntetni vagy módosítani. A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogya Gépjárműre
vonatkozó átadás átvételi jegyzőkönyvet kizárólag abban az esetben írja alá, ha a gépjármű
rendelkezik Biztosító által előírt minimális védelmi követelményekkel.

ll. A pénzügyi lízingszerződés létrejötte és a gépjármű átvétele
2.1.) A szerzödö felek megállapodnak abban, hogyaLízingbeadó a Lízingbevevő által megfelelő
gondossággal kiválasztott gépjárművet a jelen szerződés 1.2. pontjában megjelölt Szállítótól, mint
eladótól megvásárolja, annak érdekében, hogya Lízingbevevő részére lízingbe adja. A megrendelés
és/vagy az adásvételi szerzödés aláírásával a Lízingbevevő azt is elismeri, hogy az abban foglaltak
szerinti Gépjármű minden szempontból megfelel lízingbe vételi szándékának, tudomásul veszi
továbbá, hogy az adásvételi szerződésben meghatározott körülmények módosulása miatt a
Lízingszerződés egyes feltételei (szállítási határidő, a Gépjármű beszerzési ára stb.) ezen
változásokkal összhangban megváltozhatnak. Az adásvételi szerződésből eredően a vevőt terhelő
kötelezettségek teljesítése - a vételár szerződés szerinti kiegyenlítésének kivételével - a Lízingbevevőt
terheli.
2.2.) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy mivel a Gépjárművet a saját céljaira maga választotta
ki, a Lízingbeadó semmilyen formában nem felel a Gépjármű lízingbeadás céljára történő
hasznosíthatóságáért és az Adásvételi Szerződésben foglalt szállítói kötelezettségek Szállító részéről
történő teljesítéséért. E címen a Lízingbevevő a Lízingbeadóval szemben sem a lízingdíj
csökkentésére, sem a lízingdíj megfizetésének beszüntetésére, sem bármilyen kártérítésre nem
támaszthat igényt.
2.3.) Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződés rendelkezései szerint az első lízingdíjnak és
ÁFA-nak megfelelő, vagy egyébként a Lízingszerződés alapján a Lízingbeadó részére járó bármely
egyéb összeget a Szállító részére köteles megfizetni, a Gépjármű vételárának kiegyenlítése során a
Uzingbeadó ezen összegeket aSzállítóra engedményezi a Gépjármű vételára kiegyenlítésének
keretében. A Uzingbevevő tudomásul veszi, hogyaLízingbeadó a Gépjármű még ki nem egyenlített
vételárát (engedményezés esetén a Gépjármű vételárának a Lízingbevevő által igazoltan a Szállító
részére kifizetett összegekkel csökkentett részét a 2.5.) pontban foglaltak szerinti átadás-átvételi
jegyzőkönyv kézhezvételét, egyben a)-i) pontban foglaltak maradéktalan és együttes teljesülését
követően fizeti meg a Szállító részére.

a) a Lízingbeadó kézhez vette a Uzingbevevő által aláírt Lízingszerződést, továbbá
amennyiben azt a Lízingbeadó előírta, az ügylettel kapcsolatos érvényesen aláírt
biztosítéki szerződést

b) amennyiben a Gépjármű szállítója nem magánszemély, a Lízingbeadó részére átadásra
kerül a nevére kiállított, a Gépjármű azonosító számát is tartalmazó tételes, szabályos, az
adásvételi szerződésben foglaltak szerinti végszámla, amelynek fizetendő összegében a
Lízingbeadónak járó, de a Lízingbevevő által a Szállítóhoz befizetett összegek is
feltüntetésre kerültek, "pénzügyileg rendezett" megjegyzéssel, (magánszemély Szállító
esetén a számlát az adásvételi szerzödés, illetőleg a Szállítónak a részére megfizetett
összegre vonatkozó nyilatkozata helyettesíti)

c) az Lízingbevevő részéről maradéktalanul megfizetésre került az első lízingdíj és az ÁFA
összege,

d) a Gépjárműre megkötésre kerűlt a jogszabály által előírt kötelező gépjármű
felelösségbiztosítás,

re:
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e) a Gépjármű rendelkezik a felszereltségre is vonatkozó, Európára kiterjedő területi hatályú,

teljes körű, és legfeljebb a saját erőnek megfelelő arányú ön részesedést előíró CASCO
biztosítással, amelyben kedvezményezettként a Lízingbeadó került feltüntetésre,

f) amennyiben a biztosítás nem halasztott díjfizetésű, az első biztosítási időszakra szóló
biztosítási díjak a Lízingbevevő részéről befizetésre kerültek, és ezt az Uzingbevevő a
Lízingbeadó felé befizetési bizonylattal igazolta

g) a Gépjárműbe beszerelésre kerültek - amennyiben van ilyen - a biztosítótársaság egyedi
előírásainak megfelelő vagyonvédelmi berendezések és ennek tényét a Lízingbevevő a
Lízingbeadó felé számlákkal igazolta.

h) a Gépjármű átírása megtörtént, az illetékes okmányiroda igazolta, hogy a finanszírozott
gépjármű törzskönyvét a Lízingbeadónak továbbítja.

i) a Lízingbeadó részére átadásra került a forgalmi engedély másolata, amelyben a felek
megállapodásának megfelelően a Lízingbeadó, mint tulajdonos vagy a Lízingbevevő, mint
üzembentartó került feltüntetésre.

2.4.) A Lízingbeadó a Gépjárműre vonatkozó hatályos adásvételi szerződés és a Lízingbevevő
fizetési kötelezettségei teljesítésének biztosítékaként előírt biztosítéki szerződések kézhezvételét
követően felhatalmazza a szállítót a Gépjármű Lízingbevevő részére történő átadására.

2.5.) A Gépjármű birtokbavétele során a Lízingbevevő egyben a Lízingbeadó képviseletében is
eljár, tekintettel arra, hogy a Gépjármű Lízingbevevő által történő átvétele a Gépjárműnek az
adásvételi szerződés teljesítése érdekben történő birtokbavételét is jelenti. A Gépjármű átadását a
Lízingbevevő köteles a Szállítóval együttesen a Lízingszerződés mellékletében meghatározott formájú
átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával a Lízingbevevő a
2.3 a)-i) pontjaiban írt feltételek maradéktalan megvalósulásán túl az alábbiakat igazolják:

a) a Gépjármű okmányai szabályszerűen kerültek kiállításra és átadásra,
b) a Gépjármű megfelel az adásvételi szerződésben foglaltaknak,
c) a Gépjármű hibátlan, az áltapotfelmérési lapon rögzítetteknek megfelelő, kipróbált

műszaki állapotban, a megrendelésben és/vagy az adásvételi szerződésben rögzített
tartozékokkal együtt került átadásra, a Lízingbevevő részéről birtokba vételre;

d) a Gépjármű rendelkezik az előírt KRESZ tartozékokkal, forgalmi és egyéb okmányai
szabályszerűen kiállításra és átadásra kerültek és hatósági jelzései megfelelnek az
okmányokban foglaltaknak.

e) a Gépjármű érvényes és további feltételek bekövetkezésétől nem függő gépjármű
felelősség és CASCO biztosítással rendelkezik.

A Lízingbevevő és az általa és a Szállító által érvényesen aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyvet,
továbbá a Gépjármű okmányainak másolatát az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláíratását követően
haladéktalanul belül köteles átadni a Lízingbeadó részére.

2.6.) Lízingbevevő jogosult a Lízingszerződéstől a vételár Lízingbeadó részéről történő
maradéktalan kifizetését megelőzően a Lízingbeadóhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával
elállni. Ilyen esetben a Lízingbevevő elállási nyilatkozatával egyidejűleg köteles a Lízingbeadónak
megfizetni a Lízingszerzödés és az arra tekintettel kötött Adásvételi szerzödés megkötésére tekintettel
felmerült költségeit és kárait. A Lízingbeadó jogosult ezen összegeket a részére megfizetett első
lízingdíj terhére elszámolni. A Lízingbeadó abban az esetben jogosult jelen Lízingszerződéstől elállni,
ha az illetékes okmányiroda a Gépjármű tulajdonosváltásának a gépjármű nyilvántartásban történő
átvezetését bármely okból megtagadja. Ilyen esetben a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadónak az
ügylettel kapcsolatosan felmerült költségeit a Lízingbeadó részére megtéríteni.

2.7.) Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződés hatályba lépését megelőzően birtokba vette a
Gépjárművet, vagy a Lízingbeadó teljesítette a Gépjármű vételárára vonatkozóan fennálló fizetési
kötelezettségét, a Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződést a felsorolt hatályba lépési feltételek
megvalósulásának elmaradása esetén is hatályosnak tekinteni.

2.8.) A Gépjármű törzskönyv átvételére és őrzésére vagy kiállítása felfüggesztésének
kérelmezésére kizárólag a Lízingbeadó, mint tulajdonos jogosult. Amennyiben a törzskönyv bármely
okból a Lízingbevevőhöz kerülne, köteles azt haladéktalanul a Lízingbeadó részére átadni, ennek
elmulasztása súlyos szerződésszegésnek rninösul. A törzskönyv a lízingjogviszony időtartama alatt a
Lízingbeadó birtokában marad.

III. A Lízingbeadó felelőssége, jogok átruházása

3.1.) A Lízingbevevö tudomásul veszi, hogy tekintettel arra, hogyaGépjárművet maga választott ki,
a Lízingbeadó semmilyen formában nem felel a Gépjármű lízingbeadás céljára történő
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hasznosíthatóságáért. E eimen a Lízingbevevő a Lízingbeadóval szemben sem a lízingdíj
csökkentésére, sem a Iizingdíj megfizetésének beszüntetésére, sem bármilyen kártérítésre nem
támaszthat igényt. Ugyanezen okból nem terheli a Lízingbeadót semmiféle felelősség a Gépjármű
származásáért, műszaki állapotáért, rejtett vagy egyéb hibájáért. A Gépjármű bármilyen
meghibásodásából eredő káresemény nem mentesíti a Lízingbevevőt a Lízingbeadóval szemben
fennálló fizetési kötelezettsége teljesítése alól.
3.2.) A Lizingbeadó a Uzingszerződés aláírásával, a Szállítóval létrejött Adás vételi szerződésben
számára biztosított kellékszavatossági és jótállási jogait - kezesi felelőssége kifejezett kizárása
mellett, - a Lízingbevevőre engedményezi, ezzel felhatalmazza a Uzingbevevőt ezen jogoknak
közvetlenül a Szállítóval szemben történő érvényesítésére. Az Adásvételi szerződés teljesítésével
kapcsolatban a Lizingbeadó a vételárfizetésen kívül semminemű felelősséget nem vállal. Amennyiben
a Lízingbeadót perbe hívják a Szállító és a Lízingbevevő közötti bármely - hibás teljesítéssel vagy
egyéb, az Adásvételi szerződésből eredő jogok érvényesítésével kapcsolatos - jogvitában, úgy annak
költségeit a Lízingbevevő köteles viselni. A szavatossági jogok gyakorlásának elmulasztásából eredő
minden kár a Lízingbevevőt terheli.

IV. A szerződéssel kapcsolatos díjak, költségek
4.1.) A Lízingbevevő jelen szerződés hatálya alatt a jelen megállapodáshoz csatolt fizetési
ütemtervben meghatározott mértékű lízingdíjat, köteles megfizetni. A jelen szerződés alapján
fizetendő lízingdíjak megállapítása során alkalmazott pénzügyi kondíciókat a felek jelen megállapodás
1.3.) pontjában rögzítik. A lízingdíjak tőke- és kamatrészből tevődnek össze, amely a törlesztési
ütemezésben kerül rögzítésre. A Felek megállapodnak, hogy a lízingdíjak vonatkozásában az
elszámolási időszak a Lízingszerződés fizetési ütemtervében meghatározott lízingdíjak esedékessége
közötti időszak. Az elszámolási időszak utolsó napja a lízingdíj esedékességének napja, ami egyben a
nyújtott szolgáltatás teljesítési időpontja is. A Lízing jogviszony szerinti ügyletindításkor fizetendő első
lízingdíj teljesítési időpontja a Lízingszerződés szerinti átadás-átvétel napja, ami egyben a nyújtott
szolgáltatás teljesítési időpontja is. A Felek megállapodnak, hogya Lízingbevevő az első lízingdíjat a
teljesítési időponttal azonos időpontban fizeti meg.

4.2.) A szerzödö felek megállapítják, hogy mind a jelen szerződés szerint fizetendő lízingdíjak az
1.3.) pontban megjelölt referencia kamat alapján változó kamatozásúak, ennek megfelelően a
Lízingbeadó a szerződésben megállapított lízingdíjat jogosult a szerződésben megjelölt referencia
kamatláb megváltozásával összhangban megváltoztatni. A Lízingbeadó a referencia kamat
változásáról rendszeresen, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségen kifüggesztve, illetőleg a
honlapján tájékoztatja a Lízingbevevőt. A lízingdíj megváltozásáról a Lízingbeadó a havonta
megküldésre kerülő díjbekérőn értesíti a Lízingbevevőt. A lízingdij referencia-kamat változás
következében történő, fentiek szerinti megváltoztatását a Lízingbevevő szerződésmódosítás, illetőleg
minden egyéb értesítés nélkül a számla kézhezvételével elfogadja.

4.3) A szerződéssel kapcsolatosan a futamidő során felmerülö egyéb díjak, költségek

A jelen szerződés hatálya alatt a Lízingbevevő az alábbiakban meghatározott díjak fizetésére köteles,
amely díjak mértéke a Lízingbeadónak az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében kifüggesztett,
továbbá honlapján közzétett mindenkori Kondíciós listájában kerül meghatározásra.

Lezárási díj: a Lízingbevevő által a szerződésnek az abban meghatározott futamidő lejáratát
megelőző, bármely okból történő megszűnése esetén fizetendő díj, amely a szerződés
megszűnésekor hátralévő. le nem járt tőketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és
legalacsonyabb összegét a Kondíciós lista tartalmazza.

Előtörlesztési díj: a Lízingbevevő által kezdeményezett, az esedékes fízetésí kötelezettséget
meghaladó összegű befizetés után fizetendő díj, feltéve, hogy az előtörlesztéssel a szerződés nem
szűnik meg. Az előtörlesztési díj az előtörlesztett tőkeösszeg százalékában kerül megállapításra és
legalacsonyabb összegét a Kondíciós lista tartalmazza.

Fizetési felszólítás díja: a Lízingbevevő fizetési késedelme következtében a Lízingbeadó fizetésre
felszólító levelének kiküldése esetén fizetendő díj, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként
kerül megállapításra.

Szerződés felmondási dlj: a Lízingbeadó által a Lízingbevevő szerződésszegése következtében
kezdeményezett azonnali hatályú szerződés felmondás esetén fizetendő díj, amelyalkalmankénti,
meghatározottösszegként kerül megállapításra.

Futamidő módosítás díja: a szerződésben meghatározott futamidő Lízingbevevő által kezdeményezett
módosítása esetén fizetendő díj, amely a szerzödés módosításakor hátralévő, le nem járt tőketartozás
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százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a Kondíciós lista
tartalmazza.
Fizetési ütemezés módosításának díja: a szerzödésben meghatározott fizetési ütemterv Lízingbevevő
által kezdeményezettmódosítása esetén fizetendő díj, amely a szerződés módosításakor hátralévő. le
nem járt tőketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a
Kondíciós lista tartalmazza.

Előtörlesztési, futamidő-, ütemezés módosítási kalkuláció elkészítésének dfja: a szerződés
Lízingbevevő által kezdeményezett módosítása érdekében a fennálló fizetési kötelezettségeket
tartalmazó új kimutatás elkészítésének díja, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül
megállapításra.

Üzembentartó személyének megváltoztatása után fizetendő díj: meghatározott feltételek fennállása
esetén a szerződés hatálya alá tartozó gépjármű fogalmi engedélyébe bejegyzett üzembentartó
személyének megváltoztatásához történő hozzájárulás esetén a Lízingbevevő által fizetendő díj,
amelyalkalmankénti, meghatározott összegben kerül megállapításra.

Szerződés harmadik személy részéről történő átvállalásával kapcsolatos hitelbírálat díja: a
Lízingbeadóval szerzödö fél személyének a Lízingbevevő tartozásainak átvállalásával történő
megváltozására irányuló igényesetén az átvállaló hitelképességének megállapításával kapcsolatos
eljárás díja, amelynek megfizetése a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az átvállalással
kapcsolatos hitelbírálat díja a kérelem benyújtásakor hátralévö, le nem járt tőketartozás százalékos
mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabbösszegét a Kondfciós lista tartalmazza.

Egyéb szerződésmódosítás díja: a szerződésnek a Lízingbevevő által kezdeményezett fentiekben
nem nevesített módosítása esetén fizetendő díj, amely a szerzödés módosításakor hátralévő, le nem
járt tőketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a
Kondíciós lista tartalmazza.

Kezes személyének megváltoztatásával kapcsolatos eljárás díja: a szerződésben foglalt
kötelezettségek teljesítésének biztosítékaként kötött készfizető kezességvállalási szerződés
megszüntetése és a Lízingbeadó által hitelképesnek minősített harmadik személlyel új készfizető
kezességvállalási szerződés megkötése, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül
megállapításra.

Dokumentáció egyeztetés díja: amennyiben a Lízingbevevő a forgalmi engedély módosítását
követően elmulasztja az adatváltozásról a forgalmi engedély másolatának bemutatásával a
Lízingbeadót értesíteni, a Lízingbeadó az adategyeztetés érdekében megkeresi a közhiteles
nyilvántartást és erre tekintettel a Lízingbevevővel szemben a Kondíciós listában megállapított
egyszeri díjat érvényesít.
Elszámolás készítésének, értesítők, bizonylatok kiállításának díja: a Lízingbevevő kérelmére a
finanszírozási szerződés megszüntetése érdekében fizetendő összeg megállapítása érdekében
készített kimutatás, továbbá elszámolással kapcsolatos értesítések, számviteli bizonylatok
kiállításának díja, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül megállapításra.

Hozzájárulások kiadásának (taxi engedély, átalakítási engedély, használatba adási engedélv. forgalmi
engedély csere, rendszám csere) díja: hatósági engedélyek benyújtásához szükséges finanszírozói
hozzájárulás kiállításának díja, amelyalkalmankénti meghatározott összegként kerül megállapításra.

Adategyeztetési díj: a Lízingbevevő kérelmére a szerződés másolata, és az Üzletszabályzat, valamint
a szerződéssel kapcsolatos egyéb dokumentumok másolatának, továbbá igazolások és korábban
nem nevesített egyéb nyilatkozatok kiadásának, valamint a rendkívüli adategyeztetés díja, amely
alkalmankénti meghatározott összegként kerül megállapításra.

Deviza alapú szerződés forint alapúvá alakításának díja: a Lízingbevevő kérelmére bármely, forinttól
eltérő idegen devizanem alapú szerződésnek a futamidő alatt kizárólag egy alkalommal történő, forint
alapú szerződéssé történő átalakítása után fizetendő díj.

KHR Ügyféltudakozvány lekérdezés díja: a Lízingbevevő kérelmére a Központi Hitelinformációs
Rendszerből történő adatlekérdezés díja, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül
megállapításra.
Intervenciós díj: a Lízingbeadó által a Lízingbevevő nem szerződésszerű magatartása következében
tett intézkedések (fizetési felszólítás) következtében felmerülő költségek fedezetéül felszámításra
kerülő, a kondíciós listában megállapított díj, amely a megtett intézkedés sikerétől függetlenül
fizetendő és a szerződés hatálya alatt intézkedésenként ismételten is kiszabható.
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A Lízingbeadó a Kondíciós listát a piaci feltételeknek megfelelően, árazási elveiben foglaltakkal
összhangban, időszakonként módosítja. A módosított Kondíciós lista az abban megjelölt időponttól
hatályos.

4.4.) Az Lízingbevevőt, mint a Gépjármű használóját és üzembentartóját terheli a Gépjármű
birtoklásával és használatával kapcsolatos valamennyi költség, ideértve a kötelező biztosítás díját, a
Gépjárműre tekintettel kiszabott bírságok, díjak, közterhek (teljesítményadó), valamint a Gépjármű
bárminemű átalakításával kapcsolatosan kirótt bírság, vámpótlék, stb. megfizetését is. Ha a
Lízingszerződés hatálya alatt a Gépjármű birtoklásával vagy használatával kapcsolatban valamely
felmerült költséget, bírságot vagy kárigényt a Lízingbevevő helyett a Lízingbeadó egyenlítene ki,
annak összegét a Lízingbevevő az erre vonatkozó értesítést követően haladéktalanul köteles
megfizetni a Lízingbeadó részére.

4.5.) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségeit
mindaddig a szerződés szerinti ütemezésben köteles teljesíteni - ideértve azt az időszakot is, ameddig
a Gépjárművet bármely okból nem tudta használni - amíg a szerződés a XI. fejezetben szabályozottak
szerint meg nem szűnik.
4.6.) Amennyiben a Lízingbeadónak a szerzödés azonnali hatályú felmondása vagy a Lízingbevevő
érdekkörében bekövetkezett okból történt megszűnése következtében, akár a lejárt tartozások
beszedésével, akár a Gépjármű Lízingbeadó részére történő visszaszármaztatásával vagy a
szerződéssel kapcsolatos biztosítékának érvényesítésével, akár egyéb nem várt okból további
költségei merülnek fel, azokat a Lízingbevevő köteles haladéktalanul megtéríteni.

4.7) A Lízingbevevö tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése
esetén Lízingbeadó a késedelem időtartamára a késedelmesen teljesített összeg után a mindenkor
érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét, devizában megállapított fizetési kötelezettség késedelmes
teljesítése esetén a késedelmes összeg további 2%-kal növelt mértékét számítja fel késedelmi kamat
címén.

4.8.) A Lízingbevevő minden általa fizetendő összeget a fizetési ütemtervben foglalt esedékességi
időpontokban, ennek hiányában a Lízingbeadó felhívására az alábbiak szerint köteles megfizetni:

a) a Lízingbeadó által küldött értesítőn feltüntetett bankszámlára történő átutalással
illetőleg csoportos beszedési megbízás alkalmazásával vagy

b) postai készpénz befizetési utalványon a szerződés azonosító számának
megadásával, vagy
c) bármely K&H Bankfiókban az ügyfélfogadási idő alatt pénztári befizetéssel.

4.9.) A jelen szerződés alapján nyújtott szolgáltatás a 2013. évi CCXXXVII törvény rendelkezései
szerinti pénzügyi szolgáltatás, ennek következtében - a jelen szerződés aláírásának idöpontjában
irányadó jogszabályok megváltozásáig - a felszámított szerződéskötési díj, ügyleti és késedelmi
kamat, valamint átvállalási, módosítási és lezárási díj tárgyi ÁFA mentes.

4.10.) A Lízingbeadó a Lízingbevevő által részére megfizetett összegeket - a Lízingbevevő részére
küldött ezzel ellentétes tájékoztatás hiányában, - az alábbi sorrendben tudja be követeléseibe:

k) a Lízingbevevő helyett harmadik személyek felé megfizetett összegek
I) költségek, díjak
m) késedelmi kamatok,
n) lízingdíj kamat tartalma,
o) lízingdíj tőke tartalma.

V. Az alkalmazott kamatok, kőltségek és díjak egyoldalú módosítása
5.1.) A Lízingbeadó a Lízingszerződésben megállapított kamat, illetve költség és díjtétel mértékét
jogosult megváltoztatni, amennyiben az adott szolgáltatást befolyásoló feltételek módosulnak. A
Lízingbeadó az alább felsorolt, a kamat-, díj és költségelemekre kihatással bíró huzamosabb ideig
fennálló okok változásának együttes, tényleges hatásainak vizsgálata és alapos elemzése alapján
dönt a finanszírozási szerződés kamat-, díj- vagy költségelemének egyoldalú a kiváltó okok hatásával
arányos mértékben történő módosításáról. Abban az esetben, ha valamely feltétel változása a kamat-,
díj- vagy költségelem csökkentését teszi indokolttá, a Lízingbeadó a Lízingbevevővel kötött
szerződésében az ilyen irányú módosítást is érvényesíti.

Joq( szabályozó; környezet meqváltozása
g) a hitelező - hitel-, és pénzügyi lízingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvétlenül

érintő - tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó
jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a hitelezőre kötelező egyéb szabályozók
megváltozása;

e·...
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h) a hitelező - hitel-, és pénzügyi lízingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan érintő -

tevékenységéhez kapcsolható közteher- (pl. adó-) változása, a kötelező tartalékolási szabályok
változása;

i) kötelező betétbiztosítás összegének, vagy díjának változása.

A pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása
a hitelező forrásköltségeinek változása I pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, így
különösen,de nem kizárólagosan:

Magyarország hitelbesorolásának változása
az országkockázati felár változása (credit default swap)
jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása
bankközi pénzpiaci kamatlábak Ihitelkamatok változása
a Magyar Állam vagy a hitelező által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék
egymáshoz képest történő elmozdulása,
refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve
kibocsátója elismert külső hitelminősítő szervezet általi kockázati besorolásának változása
vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása,
hitelező lekötött ügyfélbetéteinek kamatának változása

A Lízingbevevő kockázati megítélésének megváltozása
a) a Lízingbevevő, illetve a hitelügylet más kockázati kategóriába történő átsorolása a hitelező

vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy belső
adósminősítési szabályzata alapján - különös tekintettel a Lízingbevevő pénzügyi helyzetében
és fizetőképességi stabilitásában bekövetkező változásokra -, ha azt az új kockázati
kategóriába történő átsorolás az értékvesztés ,és ezáltal az alkalmazott kockázati felár
mértékének változtatását teszi indokolttá.

b) A hitelező vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy
hitelező adósminősítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek,
illetve ügyfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati
kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását
teszi indokolttá.

c) A nyújtott kölcsön vagy hitel fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében bekövetkező
legalább 10%-os változás.

A Lízingbeadó a kockázati megítélés megváltozása alapján nem érvényesít kamatemelést azon
ügyfeleknél, akik szerződési kötelezettségeiket folyamatosan teljesítették, a hitel futamideje alatt nem
estek fizetési késedelembe.
5.2.) A Lízingbeadó a Lízingszerzödéshez kapcsolódó egyéb költséget és díjat évente maximálisan
a Központi Statisztikai Hivatal által közzetett éves átlagos infláció mértékében emel.

5.3.) A Lízingbeadó a fentiekben felsorolt okokon túl vis maior események - hirtelen bekövetkező
nagyfokú pénz- és tőkepiaci zavarok - bekövetkezés esetén átmenetileg, kizárólag a zavar
elhárultáig, a PSZÁF egyidejű tájékoztatása mellett jogosult egyoldalúan kamatot, díjat vagy költséget
módosítani.
5.4.) A Lízingbeadó a lízingszerzödésben a fentiekben szabályozottak szerinti egyoldalú kamat,
költség és díjmódosításon túl egyéb feltételt, ideértve az egyoldalú módosításra okot adó körülmények
felsorolását is, egyoldalúan nem módosítja a Lízingbevevő számára kedvezőtlenül. A Lízingbeadó
egyoldalúan új díjat vagy költséget nem vezet be, és nem változtatja meg a Lízingbevevőre
hátrányosan a kamat, díj vagy költségelemek számítási módját. A Lízingbeadó a Lízingbevevővel
kötött szerződésnek a Lízingbevevő számára nem kedvezőtlen egyoldalú módosításának jogát
fenntartja.
VI. Előtörlesztés
6.1.) Amennyiben a Lízingbeadó a törlesztési ütemtervben előírt havi esedékes lízingdíj összegénél
magasabb összegű fizetést teljesít, az esedékes fizetési kötelezettség teljesítését követően
fennmaradó összeggel a Lízingbeadó a még esedékessé nem vált tőketartozást csökkenti oly módon,
hogya lízingdíjak száma és esedékességük időpontja nem változik, a fizetendö lízingdíj összege és
annak tőke-kamat megbontás aránya ismételten megállapításra kerül. A Lízingbeadó a módosított
törlesztési ütemezést megküldi a Lízingbevevő részére. Előtörlesztés esetén a Lízingbevevő a
kondíciós lista szerinti Előtörlesztési díj megfizetésére köteles.
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VII. A Gépjármű üzemeltetése
7.1.) A lízingjogviszony időtartama alatt a Lízingbevevő viseli a Gépjármű birtoklásával és
üzemeltetésével összefüggő valamennyi költséget és a kárveszélyt, ideértve azokat a károkat is,
amelyek megtérítésére senki sem kötelezhető. A költségek körében viselni köteles a szerződés
hatálya alatt esetlegesen kiszabásra kerülő szabálysértési és egyéb bírságot, és parkolási díjakat
valamint a kockázatot. A Lízingbevevő köteles a Gépjárművet az előírásoknak megfelelően
üzemeltetni, javíttatni, karbantartani, és elvárható gondossággal használni, birtokolni. A Lízingbevevő
köteles biztosítani az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, így kötelessége az
üzemeltetéshez előírt engedélyek beszerzése. A Lfzingbevevő a Lízingbeadó felé kártérítési
felelősséggel tartozik a Gépjármű normál használatot meghaladó értékcsökkenésért, teljes vagy
részleges meghibásodásáért, megrongálódásáért, birtokán kívül kerüléséért.
7.2.) A Lízingbevevő a Gépjármű okmányaiban, hatósági jelzéseiben (forgalmi engedély,
érvényesítő címke, környezetvédelmi kártya, törzskönyv, rendszám) bekövetkezett bármilyen változást
vagy rongálódást köteles az illetékes hatóságnak és a Lízingbeadónak az arról való tudomásszerzést
követő 5 napon belül bejelenteni, illetőleg üzembentartói minőségénél fogva a szükséges
adatmódosítással kapcsolatban eljárni.
7.3.) A Lízingbeadó jelen szerződésben foglalt felhatalmazása alapján a Lízingbevevő jogosult és
egyben köteles a Gépjármű kezelési útmutatójában, szervizkönyvében vagy szervizfüzetében előírt
időpontokban a garanciális vizsgálatokat, műszaki állapot ellenőrzést és javításokat, illetve az
időszakos műszaki vizsgálatot elvégeztetni. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Gépjármű javítása
új gépjármű esetén kizárólag a Szállító hivatalos márkaszervizei, ennek hiányában a Lízingbeadó által
jóváhagyott szerviz által végeztethető el.
7.4.) A Lízingbevevő köteles a Gépjárművet rendeltetésszerűen használni. Kizárólag a Lízingbeadó
előzetes engedélyével lehet a Gépjárművet verseny, oktatás, taxi, illetőleg bármely más olyan célra
felhasználni, amely a normál használattal együtt járó kopást és elhasználódást meghaladó
elhasználódáshoz vezethet. A Lízingbevevő vétkességtől függetlenül köteles a Gépjármű
meghibásodását vagy rongálódását, saját költségén a károsodást megelőző állapot szerint
helyreállíttatni. A Lízingbevevő az ennek elmulasztásából eredő károkért a Lízingbeadónak kártérítési
felelősséggel tartozik. Ugyancsak kártérítési felelősséggel tartozik a Lízingbevevő azért a kárért, ami a
Lízingbeadót amiatt éri, hogy a Gépjármű piaci értéke elmarad a Gépjárművel azonos típusú (típus és
modell azonosítójú) és életkorú gépjárművek átlagos piaci értékétől, függetlenül attól, hogy a
Gépjármű megfelel-e a forgalmi- és üzembiztonsági előírásoknak, üzemkész és hibamentes
állapotban van-e. Vitás esetben a Lízingbevevő független minőségvizsgáló szerv (a Lízingbeadó által
elfogadott igazságügyi Gépjárműszakértő) szakértői véleményét kérheti. A szakértői véleményezés
költségeit a Lízingbevevő köteles viselni.
7.5.) A Lízingbevevő a Gépjárművön az átadás-átvételkori állapothoz képest utólagos beépítést,
változtatást, átalakítást, feliratok elhelyezését csak a Lízingbeadó előzetes írásos engedélye alapján,
kizárólagosan saját költségére végez(tet)het. A Lízingbeadó írásos felhatalmazása nélkül a "hatósági
átalakítási engedély" nem jogosítja fel Lízingbevevőt az átalakítás elvégzésére vagy elvégeztetésére.
A Gépjármű bármely átalakítása, megváltoztatása, csak a Gépjármű generálimportőrének hivatalos
márkaszervizei, ennek hiányában a Lízingbeadó által jóváhagyott szerviz által végeztethető.

7.6.) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogyaLízingbeadó a beépítéseken és átalakításokon írásos
beleegyezése hiányában is tulajdont szerez. Engedély nélküli beépítés, átalakítás esetében és
különösen a Lízingszerződés megszűnésekor a Lízingbeadó jogosult a Gépjármű átalakítás előtti
állapotának visszaállítását megkövetelni, vagy a Lízingbevevő költségére a visszaállítást elvégeztetni.

7.7.) A Gépjármű használatának vagy birtoklásának szüneteltetésével, illetőleg a Gépjármű
megsemmisülésével összefüggésben keletkezett bármely kár a Lízingbevevőt terheli, és nem érinti a
Lízingbevevő lízingdíj fizetési kőtelezettségét. A Gépjármű meghibásodása vagy megsemmisülése
esetén a Lízingbeadó nem köteles cseregépjárművet biztosítani, illetőleg a Gépjármű helyébe lépő
értéket annak helyreállítására vagy pótlására fordítani.
7.8.) A Lízingbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a Gépjármű kizárólag a CASCO
biztosításban megjelölt országokba vihető ki.

VIII. Biztosítás és biztosítási események
8.1.) A Lízingbevevő köteles a birtokbaadással egyidejűleg a Gépjárműre qépjárrnü
felelősségbiztosítást kötni és a Lízingszerződés megszűnéséig gondoskodni annak fenntartásáról.
Lízingbevevő köteles meggyőződni arról, hogyabirtokbaadás időpontjában aláírt biztosítási ajánlat
alapján a biztosítás létrejött-e. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogya biztosítási szerződés
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hiányából eredő károkat - ideértve a Lízingbeadónál ezzel kapcsolatosan felmerülő károkat is -
viselni köteles, függetlenül attól, hogya biztosítási szerződés létrejőttének elmaradása kinek róható
fel.

8.2.) Káresemény bekövetkezését a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadónak - lopáskár esetén
egyidejűleg a területileg illetékes rendőrkapitányságnak - 2 munkanapon belül bejelenteni és a
Biztosítónál a kárrendezés érdekében jelen szerződésben, valamint a Biztosítótársaság ügyfél és
termék tájékoztatójában foglaltak szerint eljárni. Totálkár és lopáskár káresemény bekövetkezése
esetén a Lízingszerződés megszűnik, és a felek a káresemény bekövetkezése napjára egymással
elszámolnak. A Lízingbeadó a casco biztosítás alapján a Biztosító által részére fizetett összeggel a
Lízingbevevővel szemben fennálló követelését csökkenti, annak a követelés megszűnését követően
fennmaradó részét a Uzingbevevö részére kifizeti. Abban az esetben, ha a Biztosító által fizetett
összeg nem éri el a Lízingbevevő Lízingbeadóval szemben fennálló teljes tartozását, úgy a
különbözetet a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadó részére a Lízingszerződés rendelkezései szerint
megfizetni.

8.3.) A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogyaLízingszerződés hatálya alatt a
Gépjárművet kizárólag a Szállító hivatalos márkaszervizeiben javíttatja. A Lízingbevevő tudomásul
veszi, hogy jelen kötelezettsége teljesítésének elmulasztása esetén a Lízingbeadó jogosult a
Lízingszerződéstazonnali hatállyal felmondani.

8.4.) A Lízingbevevő köteles a sérült Gépjárművet a káresemény bekövetkezésekor a Lízingbeadó
által elfogadott vagy kijelölt márkaszervizbe szállíttatni, vagy helyszíni felmérést kérni és a
Lízingbeadó utasításai szerint eljárni, tudomásul veszi azonban, hogyakáreseményt szenvedett
Gépjármű helyreállítása a kárszemle jegyzőkönyv alapján a biztosító által fizetendő összeg
ismeretében rendelhetö meg.

8.5.) A Lízingbeadó a Lízingszerződés megszűnését nem eredményező biztosítási esemény
kapcsán a biztosító által fizetendő összeg felvételére egyedi engedélyével felhatalmazhatja a
helyreállítást végző szervizt. A Lízingbevevő erre irányuló kérelmet a kárfelvételi jegyzőkönyv,
valamint a javítási számla (helyreállítása előtti időpontban javítási előkalkuláció) másolatának
csatolásával nyújthat be a Lízingbeadóhoz.

8.6.) Amennyiben a biztosítótársaság a Lízingbeadónak teljesíti a kifizetést, azt a Lízingbeadó a
Gépjármű helyreállításának igazolását követő 5 munkanapon belül a helyreállítást végző szerviznek,
amennyiben a helyreállítást a Lízingbevevő a szerviznek megelőlegezte és ezt a Lízingbeadó felé
hitelt érdemlően igazolja, a Lízingbevevőnek kifizeti. A Gépjármű megsemmisülése esetén a
Lízingbeadó nem köteles a biztosítási összeget a Gépjármű helyreállításáravagy pótlására fordítani.

8.7.) Biztosítási eseményesetén az önrészt a Lízingbevevő köteles megfizetni, illetve a
Lízingszerződés megszűnéséhez vezető biztosítási esemény kapcsán a Lízingbevevő köteles az
avultatás összegének megfizetésére is. A Lízingszerződés megszűnéséhez vezető biztosítási
esemény bekövetkezésekor a biztosító által fizetett összegek, valamint gazdasági totálkár esetében a
Gépjármű értékesítéséből befolyó összeg (roncsérték) minden esetben a Lízingbeadót illetik meg,
mely összegek a Lízingbevevő tartozásait csökkentik.

8.8.) Abban az esetben, ha a káresemény során bekövetkezett kár összege a Gépjármű értékéhez
viszonyítva különösen magas, akkor a Lízingbeadó a saját megítélése alapján, kockázatai
csökkentése érdekében jogosult a biztosító által kifizetett összeget a Lízingbevevő tőketartozásainak
arányos - esetlegesen a Lízingszerződés megszűnését is eredményező - csökkentésére fordítani.
IX. Biztosítékok

9.1.) A Lízingbeadó az üzleti kapcsolat fennállása alatt bármikor jogosult a Lízingbevevőtől
megfelelő biztosítékot, vagy a korábban már nyújtott biztosíték kiegészítését kérni annak érdekében,
hogya biztosíték mértéke minden esetben biztosítsa a Lízingbeadó Lízingbevevővel szemben
fennálló követelésének megtérülését. Az alkalmazandó biztosítékot a Lízingbeadó az ügyfélminősítés
során tett megállapítások alapján határozza meg. A Lízingbevevővel kötött egyedi szerződés
biztosítékaként a Lízingbeadó a Polgári törvénykönyvben felsorolt szerződést biztosító
mellékkötelezettségek bármelyikét, továbbá azonnali beszedési jogot, valamint a nem magánszemély
Lízingbevevő tulajdonosának kötelezettségvállalását is előírhatja a jogviszony fenntartásának
feltételeként. Amennyiben a Lízingbevevő a szerződés hatálya alatt a Lízingbeadó által kért biztosíték
nyújtásától elzárkózik, úgy a Lízingbeadó jogosult a további szolgáltatások felfüggesztésére, továbbá
megnövekedett kockázatai csökkentése érdekében a szerzödés felmondására. A biztosítékok
nyújtásával - ideértve a szerzödés megkötését is - fenntartásával és megszűnésével kapcsolatos
valamennyi költség a Lízingbevevöt terheli.

.C:
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9.2.) A Lízingbevevö köteles gondoskodni a Uzingbeadó javára alapított biztosíték fedezeti
értékének megőrzéséről. A Lízingbeadó jogosult ellenőrizni a biztosítékok meglétét, illetve azok
megfelelő kezelését. Ha a Lízingbevevö által biztosítékul lekötött vagyontárgy értéke a
szerződéskötéskori állapothoz képest csökken, így már nem nyújt kellő fedezetet, abban az esetben a
Lízingbevevő köteles a biztosítékot megfelelő módon kiegészíteni. A biztosíték értékében,
értékesíthetőségében vagy más lényeges körülményében bekövetkezett változásokról a Lízingbevevö
köteles haladéktalanul tájékoztatni a Lízingbeadót.
9.3.) A Lízingbeadó követelése érvényesítése során jogait oly módon gyakorolja, hogy az a
követeléseinek kielégítését a legeredményesebben szolgálja. A Lízingbeadó követelésének
rendezése során a Lízingbevevő bármely biztosítékul szolgáló vagyontárgyából sortartási kifogás
figyelembe vétele nélkül kereshet kielégítést. A biztosítékok érvényesítése eredményeképpen befolyt
összegeket a Lízingbeadó elsősorban követelése kielégítésére használja fel, az azt meghaladó
mértékben pedig átutalja a Lízingbevevö által megjelölt bankszámlára. A Lízingbeadó követelései
teljes megtérülését követően a Lízingbevevő kérésére és költségére gondoskodik a biztosítékok
felszabadításáról.
9.4.) A Lízingbeadóval fennálló üzleti kapcsolat során a Lízingbevevő köteles biztosítani, hogya
Lízingbeadónak a Lízingbevevővel kötött szerződésből eredő jogai és követelései legalább azonosan
(pari passu) rangsorolódjanak a Lízingbevevővel szemben a szerződéskötés időpontjában fennálló és
az azt követően keletkező összes egyéb hitelezői igénnyel. A Lízingbevevő kötelezi magát továbbá
arra, hogy nem hoz olyan döntést és nem vállal olyan kötelezettséget, mellyel a Lízingbeadót más
hitelezőjével szemben kedvezőtlenebb helyzetbe hozná.
X. A Lízingbevevő Gépjárművel kapcsolatos egyéb kötelezettségei

10.1.) A Lízingbevevő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a
Lízingbeadó tulajdonát sérelem ne érje. A Lízingbevevő a Gépjárművet meg nem terhelheti, el nem
zálogosíthatja, a Lízingbeadó kifejezett erre irányuló írásbeli hozzájárulása nélkül tovább bérbe nem
adhatja, a Gépjármű birtoklását vagy használatát harmadik személynek (magánszemély Lízingbevevő
esetén kivételt képez ez alól a vele közös háztartásban élő vezetői engedéllyel rendelkező nagykorú
közeli hozzátartozó) át nem engedheti. Amennyiben a Lízingbeadó erre engedélyt ad, a Lízingbevevő
a harmadik személy magatartásáért sajátjaként felelős.
10.2.) A Lízingbevevő a Gépjármű eltűnése (ideértve a lopás esetét is), zár alá vétele, lefoglalása,
végrehajtási eljárásba vonása, valamint a nem magánszemély Lízingbevevő ellen induló
végelszámolási, felszámolási, csődeljárás veszélye esetén vagy bekövetkeztekor köteles a
Lízingbeadót haladéktalanul írásban értesíteni. Ugyancsak köteles a Lízingbevevő a Lízingbeadót
értesíteni, amennyiben a Gépjárművel kapcsolatosan a szállítóval szemben a 3.2 pontban foglaltak
alapján szavatossági igényt kíván érvényesíteni. A jelen pontban foglalt értesítések elmulasztása
súlyos szerződésszegésnek minösül,

10.3.) A Lízingbeadó jogosult a szerződés rendelkezéseinek - különősen azon kötelezettségeknek,
amelyek elmulasztása azonnali hatályú felmondáshoz vezethet - betartását ellenőrizni, amely jog
gyakorlását a Lízingbevevő biztosítani köteles. Ugyancsak köteles a Lízingbevevő a Lízingbeadó
felhívására bármely, a szerződésben foglalt jogok gyakorlásához, illetőleg kötelezettségek
végrehajtásához szükséges nyilatkozatot haladéktalanul megtenni és a vonatkozó okiratot a
Lízingbeadó rendelkezésére bocsátani.
10.4.) Amennyiben valamely felügyeleti szerv, illetve hatóság ellenőrzést gyakorol, vagy más olyan
hatósági eljárást végez a Lízingbevevővel szemben, amely a Gépjárműre hatással lehet, a
Lízingbevevő köteles az eljárás megindításáról, megszűnéséről, valamint annak végeredményéről,
illetve a Lízingbeadó erre vonatkozó igénye esetén a Lízingbeadó által az üggyel kapcsolatban feltett,
a szerződés teljesítésével összefüggő kérdésekről a Lízingbeadót haladéktalanul tájékoztatni.

XI. A szerződés megszűnése
11.1.) A jelen szerződés (i) a Lízingbevevő fizetési kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésével,
(ii) a Lízingbeadó azonnali hatályú felmondásával vagy (iii) a Lízingbevevő jogutód nélküli
megszűnésével szűnik meg. A Gépjármű megsemmisülésével csak a jelen szerződésben
szabályozottak szerinti lízingjogviszony szünik meg, az abból eredően fennmaradó, a Lízingbevevő
által a 11.4.) pontban foglaltak szerint fizetendő összeg a jelen szerződés szerint fizetendő lízingdíjak
módosításával, a törlesztésre irányadó szabályok szerint kerül megfizetésre.

11.2.) A jelen szerződés a Lízingbevevő részéről egyoldalúan nem mondható fel, a szerződésnek a
Lízingbevevő által kezdeményezett megszüntetésére kizárólag a VI. fejezetben szabályozott
előtörlesztés esetén kerülhet sor.

O'
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11.3.) A Lízingbevevő lízingdíj fizetési kőtelezettségei maradéktalanteljesítése esetén a Lízingbeadó
írásbeli nyilatkozatot állít ki arról, hogya Lízingbevevő megszerezte a Gépjármű korlátozásmentes
tulajdonjogát.

11.4.) A Gépjármű megsemmisülésének minősül annak eltulajdonítása, illetőleg az akáresemény,
amelynek következtében a biztosítótársaság megállapítása szerint helyrehozhatatlan műszaki vagy
gazdasági totálkárt szenved. Ha a Gépjárművet eltulajdonítják, abban az esetben a rendőrségi
nyomozást felfüggesztő határozatának, ha a Gépjármű totálkárt szenved, akkor a biztosító totálkárra
vonatkozó nyilatkozatának Lízingbeadó általi kézhezvételekor állapítható meg a Gépjármű
megsemmisülésének, és egyben a Uzingjogviszony megszűnésének időpontja. Ennek megfelelően a
Lízingbevevő akáresemény bekövetkeztétől függetlenül továbbra is változatlan tartalommal köteles
teljesíteni a szerződésből eredő fizetési kötelezettségét az alábbi bekezdésben szabályozottak
figyelembevételével. A Gépjármű megsemmisülése esetén a lízing jogviszonyakáresemény
bekövetkezésének időpontjában, azaz visszamenőleges hatállyal szűnik meg.

Jelen szerződés aláírásával a felek megállapodnak abban, hogya lízingjogviszonynak a Gépjármű
megsemmisülése következtében történő megszűnésével egyidejűleg minden kifejezetten erre irányuló
külön jognyilatkozatuk nélkül a megszűnt lízingjogviszonyból eredő tartozások megfizetésére
részletfizetési megállapodást kötnek, amelyet az elszámolás megküldését követően foglalnak írásba.
A részletfizetési megállapodás alapján fizetendő havi részletek összege megegyezik a megszűnt
lízingjogviszony fizetési ütemtervében rögzített összegekkel. A Lízingbevevőnek a lízingjogviszony
futamidő lejárta előtti megszűnéséből eredően keletkezett egy összegű fizetési kötelezettségét a
Lízingbeadó a részletfizetési megállapodás létrejöttét követően, utólag, a rendőrségi nyomozást
felfüggesztő határozatának, illetőleg a biztosító totálkárra vonatkozó nyilatkozatának kézhezvételétől
számított 15 napon belül a 12. pont szerinti elszámolás megküldésével közli. Az elszámolás
ismeretében bármelyik fél igényelheti a jelen pont szerinti részletfizetési megállapodás közös
megegyezéssel történő módosítását. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha nem
teljesíti a jelen pont szerint létrejött részletfizetési megállapodás szerinti fizetési kötelezettségét, a
Lízingbeadó jogosult a részletfizetési megállapodást azonnali hatállyal felmondani. Az azonnali
hatályú felmondással a Lízingbevevőnek a megszűnt lízingjogviszonyból eredő, 11.7.) pontban
foglaltak szerint megállapított fizetési kötelezettsége egy ősszegben, azonnali hatállyal esedékessé
válik.

11.5.) A lízingjogviszony 11.1.) pontban foglaltak szerinti megszűnése estén a Lízingbevevő a
Gépjármű birtokában lévő okmányait és tartozékait az elszámolás kézhezvételét követő 2
munkanapon belül köteles átadni a Lízingbeadó képviselője részére. Amennyiben a Lízingbevevő
nem gondoskodott a gazdaságosan nem helyreállítható Gépjármünek a Lízingbeadó által megjelölt
telephelyre történő elszállíttatásáról, azt a Lízingbeadó a Lízingbevevő költségére elvégezteti.

11.6.) A Lízingbeadó a jelen szerződést azonnali hatállyaljogosult felmondani, ha:
s) a Lízingbevevőjelen szerződés 2.8.),4.1.),4.5.),4.6.),7.1.)-7.4.),7.8.), 8.1.)-8.4.), 8.7.),

9.1.)-9.2), 10.2), 10.3.) és 10.4.) pontjaiban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget,
mely súlyos szerződésszegésnek minősül,

t) a Lízingbevevő jelen szerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettsége
teljesítésének késedelme a 15 napot meghaladja,

u) a Lízingbevevő vagy a dologi adós megszegi a jelen szerződésből eredő fizetési
kötelezettségekteljesítésének biztosításáraszolgáló biztosítéki szerződést,

v) A Lízingbevevő a Lízingbeadó által előírt adatszolgáltatási, tájékoztatási
kötelezettségének a Lízingbeadó erre irányuló felhívásában foglaltak ellenére sem tesz
eleget,

w) a Gépjármű káresemény folytán jelentős értékvesztést szenved, vagy az időközben
bekövetkező árfolyamváltozások hatására a Gépjármű fedezeti értéke jelentős mértékben
lecsökken és a Lízingbevevő nem gondoskodik a Lízingbeadó részéről elfogadható
mértékű biztosíték nyújtásáról

x) a nem magánszemély Lízingbevevő ellen felszámolási eljárást kezdeményezett harmadik
személy, illetve ha az ilyen Lízingbevevő csöd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárást
kezdeményezettönmaga ellen,

y) a Lízingbevevőellen végrehajtási eljárás indult
z) a Lízingbevevőnek Lízingbeadóval szemben fennálló bármely egyéb jogviszonyát

szerződésszegésmiatt a Lízingbeadójogosult felmondani,
aa) az Üzletszabályzatáltalános részében meghatározottegyéb esetekben.

11.7.) A szerződés azonnali hatállyal történő felmondása esetén a Lízingbevevő köteles a
Lízingbeadó felhívására a Lízingbeadó jelen szerződésre tekintettel felmerült valamennyi követelését
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(ideértve az elmaradt lízingdfjak, továbbá a késedelmi kamat összegét, a szerződésre tekintettel
fizetendő díjakat, valamint a Lfzingbeadó érdekkörében a szerződés idő előtti felmondására tekintettel
felmerült költségeket) a felhívásban megjelölt határidőre megfizetni.

11.8.) A lízing szerzödés azonnali hatállyal történő felmondás miatt történő megszűnése esetén a
Lízingbevevő Gépjárműre vonatkozó használati és birtoklási joga is megszűnik, és köteles azt
tartozékaival és okmányaival együtt a felmondás kézhezvételét követő 2 munkanapon belül a
Lízingbeadó részére átadni. Amennyiben Lízingbevevő birtokba adási kötelezettségének nem tesz
eleget, a Lízingbeadójogosult a Gépjárművet a Lízingbevevő költségére

g) birtokba venni és elszállíttatni,
h) jogosulatlan használatát megakadályozni,
i) hatósági engedélyeinek visszavonásáról intézkedni.

11.9.) A Gépjárművet a Lízingbevevő a jelen szerzödés 7.4.) pontjában rögzítettek szerinti normál
elhasználódásnak megfelelő állapotban köteles átadni a Lízingbeadó részére. Amennyiben a normál
állapot nem biztosított, a Lízingbeadó ebből származó kárát jogosult Lízingbevevővel szemben
érvényesíteni.

11.10.) Abban az esetben, ha jelen szerződés a Lízingbevevő halála miatt szűnik meg, a Lízingbeadó
a jogerős hagyatéki végzésben megjelölt örökösökkel számol el.

XII. Elszámolás
12.1.) A Lízingbeadó a Lízingbevevő számára minden naptári évről a tárgyévet követő január 31-ig
tételes elszámolást küld.

12.2.) A jelen szerződés azonnali hatályú felmondása vagy futamidő lejárata előtti megszüntetése
esetén a Lízingbeadó a szerződés megszűnésének időpontjára tételes elszámolást készít. Az
elszámolás tartalmazza a Lízingbeadónak a Lízingbevevővel szemben jelen megállapodás alapján
ezen időpontban fennálló követeléseit jogcím szerint, illetőleg a teljes követelés összegét csökkentő
tényezőket.

A Lízingbeadó a Lízingbevevővel szemben fennálló követeléseivel szembe állítja a
visszaszármaztatott Gépjármű értékesítéséből ténylegesen befolyt, illetőleg a biztosító által a
Lízingbeadó részére a Gépjárműre tekintettel folyósított összeget. A Lízingbevevő tudomásul veszi,
hogy az elszámolásban közölt követelésösszeget a Lízingbeadó a Gépjármű értékesítését követően,
az abból befolyó, a számláján jóváírt vételár összegének ismeretében azonban a birtokbavétel
időpontjára visszamenőleges hatállyal csökkenti. A Lízingbeadó a Gépjármű értékesítésére határidőt
nem vállal, az elszámolás kézhezvétele és a vételárösszegnek a Lízingbeadó számláján történő
jóváírásáig eltelt időszakban a Lízingbevevő viseli a finanszírozási és egyéb kockázatokat, azaz a
jelen szerződés szerinti kamatfizetési kötelezettsége a részéről meg nem fizetett összeg után
folyamatosan fennáll. Abban az esetben, ha a Lízingszerződés a lízingdíjakat devizában állapítja
meg, a Gépjármű forintban megállapított áron történő értékesítése esetén a Lízingbeadó a
Lízingbevevővel szemben devizában megállapított követelését a Gépjármű értékesítési árának az
MNB által az adott devizára az elszámolás napjára jegyzett közép árfolyamon számított ellenértékével
csökkenti.

12.3.) Az elszámolás alapján fennálló követelést a fizetési kötelezettséggel érintett fél az elszámolás
kézhezvételét követő 5 munkanapon belül köteles a jogosult felé kiegyenlíteni.
XIII. Vegyes rendelkezések

13.1.) A Lízingbevevőjelen szerzödés aláírásával felhatalmazza a Lízingbeadót, hogyaLízingbeadó
által rendelkezésére bocsátott azonosító kód alkalmazásával a Lízingbeadó rendelkezésére álló bank
, biztosítási vagy üzleti titoknak minősülő bármely tényt, adatot vagy információt telefonos
ügyfélszolgálatán keresztül a kód birtokában lévő személynek kiadhassa. A Lízingbevevő tudomásul
veszi, hogy az azonosító kód a Lízingbevevő személyes azonosítását szolgálja, alkalmazása esetén a
Lízingbeadó a Lízingbevevőtől további azonosítást nem kér. Az azonosító kód alkalmazásával a
Lízingbeadó a Lízingbevevő telefonon adott utasításainak erre vonatkozó külön írásbeli megállapodás
hiányában is eleget tesz.

A Lízingbevevő jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogya rendelkezésére
bocsátott/bocsátandó "azonosító kódot" csak személyesen használja, valamint hogy az "azonosító
kódot" megőrzi, és azt mások rendelkezésére nem bocsátja. A Lízingbevevő jelen szerződés
aláírásával tudomásul veszi, hogy az "azonosító kód" elvesztéséből, mások részére történt átadásából
származó felelősség kizárólag őt terheli és a Lízingbeadó az ebből eredő bárminemű felelősségét
kizárja. A Lízingbevevő jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy az "azonosító kód" elvesztését,
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megsemmisülését, mások számára való hozzáférését haladéktalanul írásban bejelenti a Uzingbeadó
részére. Ezen írásbeli bejelentés kézhezvételét követően a Lízingbeadó az "azonosító kód"
alkalmazásával további adatot nem szolgáltat ki.

13.2.) A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződésből eredő jogaik
gyakorlása, illetve kötelezettségeik teljesítése során egymás kölcsönös érdekeire tekintettel járnak el,
a köztük. jelen szerződés teljesítése során felmerült jogvitákat elsősorban békés úton, egyeztető
tárgyalások útján rendezik.

A Felek, a jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitáik esetére, a hatásköri szabályokra és a
pertárgy értékére való tekintettel, kikötik a Lízingbeadó székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező
bíróság kizárólagos illetékességét.

13.3.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok -
különös tekintettel a Polgári törvénykönyv, továbbá a Lízingbeadó Üzletszabályzatának rendelkezései
irányadóak. A Lízingbeadó a fogyasztó hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 16. § (1) bek 24.
pontjában foglaltak alapján tájékoztatja az Uzingbevevőt, hogy felügyeleti hatósága a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete, amelynek címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

13.4.) Jelen szerződés kizárólag az itt felsorolt mellékletekkel együttesen érvényes. Jelen szerződés
aláírásával a Lízingbevevő kifejezetten elismeri, hogya fenti okiratokat a számára hiánytalanul
átadták. Jelen szerződés hatálybalépésének feltétele a Gépjárműre vonatkozó adásvételi szerződés
hatálybalépése és Lízingbeadó által a Lízingbevevő fizetési kötelezettségei teljesítésének
biztosítékaként esetlegesen előírt egyéb biztosítéki szerződés(ek) hatályba lépése.

13.5) Jelen szerződés aláírásával a Lízingbevevő kijelenti, hogyaszerződéskötést megelőzően a
hatályos magyar jogszabályok, valamint az Etikai kódex által előírt valamennyi tájékoztatást megkapta
a Lízingbeadótól, és a szerződés megkötésére vonatkozó döntését saját, illetőleg háztartása
teherviselési képességének ismeretében, kellő mérlegelés után hozta.

13.6.) Jelen szerződés aláírásával a Lízingbevevő a pénzmosás megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 8..§-ában foglaltaknak megfelelően kijelenti, hogya
szerződésben részletezett szolgáltatást a saját nevében és javára veszi igénybe.
13.7.) A felek egyéb megállapodásai:

Felek jelen szerződést átolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag aláírják.

Kelt: Budapest, 2014. 04 hónap 30 nap

-:
KO~ ..........................................................

K&H Bank Zrt.
Lízingbeadó f ~,

U .: ::::~ .
ALFÖLDVíz Zrt.

Lízingbevevő

Mellékletek:
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet

Üzletszabályzat
Lízingdíj fizetési ütemezés
Adásvételi jegyzőkönyv, Átadás-átvételi jegyzőkönyv
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2. számú melléklet

FIZETÉSI ÜTEMTERV

1.
2.
3.

Vételár:
Lízing időtartama:
1 havi BUBOR szerződés kötéskori értéke:

5488085 HUF
60 hónap

2,6%
4. Lízingdíj fizetési ütemezés:

Sorszám Esedékesség Tőke Kamat Lízingdíj
1. átadás-átvételt megelőzően 2031024 HUF - 2031024 HUF
2. 2014.06.02 49771 HUF 16442 HUF 66213 HUF
3. 2014.07.02 50530 HUF 15683HUF 66213 HUF
4. 2014.08.04 49218 HUF 16995 HUF 66213 HUF
5. 2014.09.02 51497 HUF 14716 HUF 66213 HUF
6. 2014.10.02 51226 HUF 14987 HUF 66213 HUF
7. 2014.11.03 50479 HUF 15734HUF 66213 HUF
8. 2014.12.02 52178 HUF 14035 HUF 66213 HUF
9. 2015.01.02 51 459 HUF 14754 HUF 66213 HUF
10. 2015.02.02 51 703 HUF 14510 HUF 66213 HUF
11. 2015.03.02 53330 HUF 12883 HUF 66213 HUF
12. 2015.04.02 52203 HUF 14010 HUF 66213 HUF
13. 2015.05.04 52007 HUF 14206 HUF 66213 HUF
14. 2015.06.02 53570 HUF 12643 HUF 66213 HUF
15. 2015.07.02 53381 HUF 12832 HUF 66213 HUF
16. 2015.08.03 52788 HUF 13425 HUF 66213 HUF
17. 2015.09.02 53870 HUF 12343 HUF 66213 HUF
18. 2015.10.02 54118HUF 12095HUF 66213 HUF
19. 2015.11.02 53972 HUF 12241 HUF 66213 HUF
20. 2015.12.02 54615 HUF 11 598 HUF 66213 HUF
21. 2016.01.04 53732 HUF 12481 HUF 66213 HUF
22. 2016.02.02 55484 HUF 10729 HUF 66213 HUF
23. 2016.03.02 55731 HUF 10482 HUF 66213 HUF
24. 2016.04.04 54567 HUF 11646 HUF 66213 HUF
25. 2016.05.02 56566 HUF 9647 HUF 66213 HUF
26. 2016.06.02 55801 HUF 10412 HUF 66213 HUF
27. 2016.07.04 55740 HUF 10473 HUF 66213 HUF
28. 2016.08.02 56969 HUF 9244 HUF 66213 HUF
29. 2016.09.02 56603 HUF 9610 HUF 66213 HUF
30. 2016.10.03 56872 HUF 9341 HUF 66213 HUF
31. 2016.11.02 57435 HUF 8778 HUF 66213 HUF
32. 2016.12.02 57700 HUF 8513 HUF 66213 HUF
33. 2017.01.02 57690 HUF 8523 HUF 66213 HUF
34. 2017.02.02 57965 HUF 8248 HUF 66213HUF
35. 2017.03.02 59012 HUF 7201 HUF 66213 HUF
36. 2017.04.03 58273 HUF 7940 HUF 66213 HUF
37. 2017.05.02 59277 HUF 6936 HUF 66213 HUF
38. 2017.06.02 59080 HUF 7133HUF 66213 HUF
39. 2017.07.03 59361 HUF 6852 HUF 66213 HUF
40. 2017.08.02 59855 HUF 6358 HUF 66213 HUF
41. 201709.04 59523 HUF 6690 HUF 66213 HUF
42. 2017.10.02 60792 HUF 5421 HUF 66213 HUF
43. 2017.11.02 60500 HUF 5713 HUF 66213 HUF
44. 20171204 60613 HUF 5600 HUF 66213 HUF
45. 2018.01.02 61408 HUF 4805 HUF 66213 HUF
46. 2018.02.02 61368 HUF 4845 HUF 66213 HUF
47. 2018.03.02 62101 HUF 4112 HUF 66213 HUF

Oldal: 1 /4 te: ,
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48. 2018.04.02 61956 HUF 4257 HUF 66213 HUF49. 2018.05.02 62378 HUF 3835 HUF 66213 HUF50. 2018.06.04 62310 HUF 3903 HUF 66213 HUF51. 2018.07.02 63169 HUF 3044 HUF 66213 HUF52. 2018.08.02 63144 HUF 3069 HUF 66213 HUF53. 2018.09.03 63355 HUF 2858 HUF 66213 HUF54. 2018.10.02 63905 HUF 2308 HUF 66213 HUF55. 2018.11.02 64049 HUF 2164 HUF 66213 HUF56. 2018.12.03 64354 HUF 1859 HUF 66213 HUF57. 2019.01.02 64710 HUF 1503 HUF 66213 HUF58. 2019.02.04 64888 HUF 1325 HUF 66213 HUF59. 2019.03.04 65367 HUF 846 HUF 66213 HUF60. 2019.04.02 65628 HUF 585 HUF 66213 HUF61. 2019.05.02 65910 HUF 303 HUF 66213 HUF

Kelt: Budapest, 2014.04.30.

L ! 'J
K~ 0.!..!.~ ..

Cs 12nd K&H Bank Zrt.
re Lízingbeadó Alföldvíz Zrt.

Lízingbevevő
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GÉPJÁRMŰ TÁRGYÁBAN KÖTÖTT

ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LíZINGSZERZÖOÉS
D 6 -05- 2014

Amely létrejött

Név: K&H Bank Zrt.
Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Cégjegyzékszám: 0110041043
Csoportadó-azonosftószám: 17780120-5-43

mint Lízingbeadó
között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

Név: ALFÖlDVíz Zrt.
Székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.

ÉS Cégjegyzékszám: 04 10001580
Adószám: 13100887-2-04

mint Lízingbevevő

I. A lízingszerződés tárgya és pénzügyi feltételei
1.1. Jelen szerződés alapján a Lízingbeadó vállalja, hogy a jelen szerződésben meghatározott
Gépjárművet megvásárolja, annak érdekében, hogy azt a Lízingbevevő részére zárt végű pénzügyi
lízingbe adja. A szerződés aláírásával a Lízingbevevő a Gépjárművet lízingbe veszi és vállalja, hogya
szerződésben megállapított díjakat határidőre megfizeti a Lízingbeadó részére. A Gépjármű a
futamidő letelte, a lízingdíjak és a maradványérték megfizetése után Lízingbeadó erre vonatkozó
külön nyilatkozatával a Lízingbevevő tulajdonába kerül (zárt végű pénzügyi lízing). A lízingjogviszony
megfelel a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII törvényben foglalt
rendelkezéseknek.

1.2 A Gépjármű azonosítói
Gyártmány, Renault Trafic 2.0 DCi Atadás várható Atadás-átvételi jegyzőkönyv
típus: L2H2P2 időpont ja: szerint
Eurotax kód: - Szállító: "Meszlényi-Autó" Kft.

Alvázszám: Atadás-átvételi Szállító székhelye: 5600 Békéscsaba,Almáskerti
jegyzőkönyv szerint Ipari Park 2.

Motorszám: Atadás-átvételi Szállító 0409004726jegyzőkönyv szerint cégjegyzékszám:
Gyártási év: 2014 Gyári extrák: -
Forgalmi Atadás-átvételi Kiegészítő extrák:rendszám: jegyzőkönyv szerint -

1.3 A pénzügyi lízingszerződés pénzügyi feltételei

A lízingdíjak megállapításánál alapul 4321 327,- Ftvett, áfa nélküli piaci ár:
Első lízingdíj összege és deviza neme: 2031 023,- Ft
Első lízingdíj esedékessége: átadás-átvételt megelőzően
A havi lízingdíj összege és devizaneme: 66213,- Ft

a díjfizetések esedékessége a
A pénzügyi lízingszerződés futamídeje: 60 hónap mellékelt fizetési ütemezés

szerint
Deviza szerződés kötéskori árfolyama: -
Referencia kamatláb I mértéke az 1 havi BUBOR 2,60%elfogadás időpontjában:
Alkalmazott kamatfelár: 3,0% p a.
THM mértéke -
A lízingdíjak tőke-kamat megbontása: a törlesztési ütemezésben foglaltak szerint
Maradványérték összege és - -deviza neme

Egyéb díjak költségek Jelen szerződés 4.3 pontja, valamint a Lízingbeadó
kondíciós listája szerint
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1.4 Biztosítékok

Szerződés me nevezése Kelte Kötelezett
Felhatalmazó levél ALFOLDVIZ Zrt.

1.5 Biztosítás

CASCO Kötelező felelősség-
Biztosító neve biztosító neve
CASCO Kötelező felelősség-
Biztosítás biztosítás típusa
típusa
Biztosítási 10%, de minimum 50.000,- Ft
önrész

A Lízingbevevő a jelen szerződés tárgyát képező Gépjárműre köteles teljes körű casco biztosítást
kötni, amelyet a Lízingszerződés hatálya alatt a Lízingbeadó hozzájárulása nélkül nem jogosult
megszüntetni vagy módosítani. A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogya Gépjárműre
vonatkozó átadás átvételi jegyzőkönyvet kizárólag abban az esetben írja alá, ha a gépjármű
rendelkezik Biztosító által előírt minimális védelmi követelményekkel.

II. A pénzügyi lízingszerződés létrejötte és a gépjármű átvétele
2.1.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogyaLízingbeadó a Lízingbevevő által megfelelő
gondossággal kiválasztott gépjárművet a jelen szerződés 1.2. pontjában megjelölt Szállítótól, mint
eladótól megvásárolja, annak érdekében, hogya Lízingbevevő részére lízingbe adja. A megrendelés
és/vagy az adásvételi szerződés aláírásával a Lízingbevevő azt is elismeri, hogy az abban foglaltak
szerinti Gépjármű minden szempontból megfelel lízingbe vételi szándékának, tudomásul veszi
továbbá, hogy az adásvételi szerződésben meghatározott körülmények módosulása miatt a
Lízingszerződés egyes feltételei (szállítási határidő, a Gépjármű beszerzési ára stb.) ezen
változásokkal összhangban megváltozhatnak. Az adásvételi szerződésböl eredően a vevőt terhelő
kötelezettségek teljesítése - a vételár szerződés szerinti kiegyenlítésének kivételével - a Lízingbevevőt
terheli.

2.2.) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy mivel a Gépjárművet a saját céljaira maga választotta
ki, a Lízingbeadó semmilyen formában nem felel a Gépjármű IIzingbeadás céljára történő
hasznosíthatóságáért és az Adásvételi Szerződésben foglalt szállítói kötelezettségek Szállító részéről
történő teljesítéséért. E címen a Lízingbevevő a Lízingbeadóval szemben sem a lízingdíj
csökkentésére, sem a lízingdíj megfizetésének beszüntetésére, sem bármilyen kártérítésre nem
támaszthat igényt.

2.3.) Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződés rendelkezései szerint az első lízingdíjnak és
ÁFA-nak megfelelő, vagy egyébként a Lízingszerződés alapján a Lízingbeadó részére járó bármely
egyéb összeget a Szállító részére köteles megfizetni, a Gépjármű vételárának kiegyenlítése során a
Lízingbeadó ezen összegeket aSzállítóra engedményezi a Gépjármű vételára kiegyenlítésének
keretében. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogyaLízingbeadó a Gépjármű még ki nem egyenlített
vételárát (engedményezés esetén a Gépjármű vételárának a Lízingbevevő által igazoltan a Szállító
részére kifizetett összegekkel csökkentett részét a 2.5.) pontban foglaltak szerinti átadás-átvételi
jegyzőkönyv kézhezvételét, egyben a)-i) pontban foglaltak maradéktalan és együttes teljesülését
követően fizeti meg a Szállító részére.

a) a Lízingbeadó kézhez vette a Lízingbevevő által aláírt Lízingszerződést, továbbá
amennyiben azt a Lízingbeadó előírta, az ügylettel kapcsolatos érvényesen aláírt
biztosítéki szerződést

b) amennyiben a Gépjármű szállítója nem magánszemély, a Lízingbeadó részére átadásra
kerül a nevére kiállított, a Gépjármű azonosító számát is tartalmazó tételes, szabályos, az
adásvételi szerződésben foglaltak szerinti végszámla, amelynek fizetendő összegében a
Lízingbeadónak járó, de a Lízingbevevő által a Szállítóhoz befizetett összegek is
feltüntetésre kerültek, "pénzügyileg rendezett" megjegyzéssel, (magánszemély Szállító
esetén a számlát az adásvételi szerződés, illetőleg a Szállítónak a részére megfizetett
összegre vonatkozó nyilatkozata helyettesíti)

c) az Lízingbevevő részéről maradéktalanul megfizetésre került az első lízingdíj és az ÁFA
összege,

d) a Gépjárműre megkötésre került a jogszabály által előírt kötelező gépjármű
felelősségbiztositás,

L C l':l~
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e) a Gépjármű rendelkezik a felszereltségre is vonatkozó, Európára kiterjedő területi hatályú,

teljes körű, és legfeljebb a saját erőnek megfelelő arányú őnrészesedést elölró CASCO
biztosítással, amelyben kedvezményezettkénta Lízingbeadó került feltüntetésre,

f) amennyiben a biztosítás nem halasztott díjfizetésű, az első biztosítási időszakra szóló
biztosítási díjak a Lízingbevevő részéről befizetésre kerültek, és ezt az Lízingbevevő a
Lízingbeadó felé befizetési bizonylattal igazolta

g) a Gépjárműbe beszerelésre kerültek - amennyiben van ilyen - a biztosítótársaság egyedi
előírásainak megfelelő vagyonvédelmi berendezések és ennek tényét a Uzingbevevő a
Lízingbeadófelé számlákkal igazolta.

h) a Gépjármű átírása megtőrtént, az illetékes okmányiroda igazolta, hogy a finanszírozott
gépjármű törzskönyvét a Lízingbeadónak továbbítja.

i) a Lízingbeadó részére átadásra került a forgalmi engedély másolata, amelyben a felek
megállapodásának megfelelően a Lízingbeadó, mint tulajdonos vagy a Lízingbevevő, mint
üzembentartó került feltüntetésre.

2.4.) A Uzingbeadó a Gépjárműre vonatkozó hatályos adásvételi szerződés és a Lízingbevevő
fizetési kötelezettségei teljesítésének biztosítékaként előírt biztosítéki szerződések kézhezvételét
követően felhatalmazza a szállítót a Gépjármű Lízingbevevő részére történő átadására.

2.5.) A Gépjármű birtokbavétele során a Lízingbevevő egyben a Lízingbeadó képviseletében is
eljár, tekintettel arra, hogya Gépjármű Lízingbevevő által történő átvétele a Gépjárműnek az
adásvételi szerződés teljesítése érdekben történő birtokbavételét is jelenti. A Gépjármű átadását a
Lízingbevevő köteles a Szállítóval együttesen a Lízingszerződés mellékletében meghatározott formájú
átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával a Lízingbevevö a
2.3 a)-i) pontjaiban írt feltételek maradéktalan megvalósulásán túl az alábbiakat igazolják:

a) a Gépjármű okmányai szabályszerűen kerültek kiállításra és átadásra,
b) a Gépjármű megfelel az adásvételi szerződésben foglaltaknak,
c) a Gépjármű hibátlan, az állapotfelmérési lapon rögzítetteknek megfelelő, kipróbált

műszaki állapotban, a megrendelésben és/vagy az adásvételi szerződésben rögzített
tartozékokkal együtt került átadásra, a Lízingbevevő részéröl birtokba vételre;

d) a Gépjármű rendelkezik az előírt KRESZ tartozékokkal, forgalmi és egyéb okmányai
szabályszerűen kiállításra és átadásra kerültek és hatósági jelzései megfelelnek az
okmányokban foglaltaknak.

e) a Gépjármű érvényes és további feltételek bekövetkezésétöl nem függő gépjármű
felelösség és CASCO biztosítással rendelkezik.

A Lízingbevevő és az általa és a Szállító által érvényesen aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyvet,
továbbá a Gépjármű okmányainak másolatát az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláíratását követően
haladéktalanulbelül köteles átadni a Lízingbeadó részére.

2.6.) Lízingbevevő jogosult a Lízingszerződéstől a vételár Lízingbeadó részéről történő
maradéktalan kifizetését megelőzően a Lízingbeadóhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával
elállni. Ilyen esetben a Lízingbevevő elállási nyilatkozatával egyidejűleg köteles a Lízingbeadónak
megfizetni a Lízingszerződésés az arra tekintettel kötött Adásvételi szerzödés megkötésére tekintettel
felmerült költségeit és kárait. A Lízingbeadó jogosult ezen összegeket a részére megfizetett első
lízingdíj terhére elszámolni. A Lízingbeadó abban az esetben jogosult jelen Lízingszerződéstől elállni,
ha az illetékes okmányiroda a Gépjármű tulajdonosváltásának a gépjármű nyilvántartásban történő
átvezetését bármely okból megtagadja. Ilyen esetben a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadónak az
ügylettel kapcsolatosan felmerült költségeit a Lízingbeadó részére megtéríteni.

2.7.) Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződés hatályba lépését megelőzően birtokba vette a
Gépjárművet, vagy a Lízingbeadó teljesítette a Gépjármű vételárára vonatkozóan fennálló fizetési
kötelezettségét, a Lízingbeadó jogosult a Lízingszerzödést a felsorolt hatályba lépési feltételek
megvalósulásánakelmaradása esetén is hatályosnak tekinteni.

2.8.) A Gépjármű törzskönyv átvételére és őrzésére vagy kiállítása felfüggesztésének
kérelmezésére kizárólag a Lízingbeadó, mint tulajdonos jogosult. Amennyiben a törzskönyv bármely
okból a Lízingbevevőhöz kerülne, köteles azt haladéktalanul a Lízingbeadó részére átadni, ennek
elmulasztása súlyos szerzödésszegésnek minösül. A törzskönyv a lízingjogviszony idötartama alatt a
Lízingbeadó birtokában marad.

III. A Lízingbeadó felelőssége, jogok átruházása
3.1.) A Lízingbevevőtudomásul veszi, hogy tekintettel arra, hogyaGépjárművet maga választott ki,
a Lízingbeadó semmilyen formában nem felel a Gépjármű lízingbeadás céljára történő
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hasznosíthatóságáért. E címen a Lízingbevevő a Lízingbeadóval szemben sem a Ifzingdíj
csökkentésére, sem a Ifzingdíj megfizetésének beszüntetésére, sem bármilyen kártérítésre nem
támaszthat igényt. Ugyanezen okból nem terheli a Lízingbeadót semmiféle felelősség a Gépjármű
származásáért, műszaki állapotáért, rejtett vagy egyéb hibájáért. A Gépjármű bármilyen
meghibásodásából eredő káresemény nem mentesíti a Lízingbevevőt a Uzingbeadóval szemben
fennálló fizetési kötelezettsége teljesítése alól.
3.2.) A Lízingbeadó a Lízingszerződés aláírásával, a SzálHtóval létrejött Adás vételi szerződésben
számára biztosított kellékszavatossági és jótállási jogait - kezesi felelőssége kifejezett kizárása
mellett, - a Lízingbevevőre engedményezi, ezzel felhatalmazza a Lízingbevevőt ezen jogoknak
közvetlenül a Szállítóval szemben történő érvényesítésére. Az Adásvételi szerződés teljesítésével
kapcsolatban a Lízingbeadó a vételárfizetésen kívül semminemű felelősséget nem vállal. Amennyiben
a Lízingbeadót perbe hívják a Szállító és a Lízingbevevő közötti bármely - hibás teljesítéssel vagy
egyéb, az Adásvételi szerződésből eredő jogok érvényesítésével kapcsolatos - jogvitában, úgy annak
költségeit a Lízingbevevő köteles viselni. A szavatossági jogok gyakorlásának elmulasztásából eredő
minden kár a Lízingbevevőt terheli.

IV. A szerződéssel kapcsolatos díjak, költségek
4.1.) A Lízingbevevő jelen szerződés hatálya alatt a jelen megállapodáshoz csatolt fizetési
ütemtervben meghatározott mértékű lízingdíjat, köteles megfizetni. A jelen szerződés alapján
fizetendő lízingdíjak megállapítása során alkalmazott pénzügyi kondíciókat a felek jelen megállapodás
1.3.) pontjában rögzítik. A lízingdíjak tőke- és kamatrészből tevődnek össze, amely a törlesztési
ütemezésben kerül rögzítésre. A Felek megállapodnak, hogy a lízingdíjak vonatkozásában az
elszámolási időszak a Lízingszerződés fizetési ütemtervében meghatározott lízingdíjak esedékessége
közötti időszak. Az elszámolási időszak utolsó napja a lízingdíj esedékességének napja, ami egyben a
nyújtott szolgáltatás teljesítési időpontja is. A Lízing jogviszony szerinti ügyletindításkor fizetendő első
lízingdíj teljesítési időpontja a Lízingszerződés szerinti átadás-átvétel napja, ami egyben a nyújtott
szolgáltatás teljesítési időpontja is. A Felek megállapodnak, hogya Lízingbevevő az első lízingdíjat a
teljesítési időponttal azonos időpontban fizeti meg.

4.2.) A szerzödö felek megállapítják, hogy mind a jelen szerződés szerint fizetendő lízingdíjak az
1.3.) pontban megjelölt referencia kamat alapján változó kamatozásúak, ennek megfelelően a
Lízingbeadó a szerződésben megállapított lízingdíjat jogosult a szerződésben megjelölt referencia
kamatláb megváltozásával összhangban megváltoztatni. A Lízingbeadó a referencia kamat
változásáról rendszeresen, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségen kifüggesztve, illetőleg a
honlapján tájékaztalja a Lízingbevevőt. A lízingdíj megváltozásáról a Lízingbeadó a havonta
megküldésre kerülő díjbekérőn értesíti a Lízingbevevőt. A lízingdíj referencia-kamat változás
következében történő, fentiek szerinti megváltoztatását a Lízingbevevő szerződésmódosítás, illetőleg
minden egyéb értesítés nélkül a számla kézhezvételével elfogadja.

4.3) A szerződéssel kapcsolatosan a futamidő során felmerülő egyéb díjak, költségek

A jelen szerződés hatálya alatt a Lízingbevevő az alábbiakban meghatározott díjak fizetésére köteles,
amely díjak mértéke a Lízingbeadónak az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében kifüggesztett,
továbbá honlapján közzétett mindenkori Kondíciós listájában kerül meghatározásra.

Lezárás; díj: a Lízingbevevő által a szerződésnek az abban meghatározott futamidő lejáratát
megelőző, bármely okból történő megszűnése esetén fizetendő díj, amely a szerződés
megszűnésekor hátralévő. le nem járt tőketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és
legalacsonyabb összegét a Kondíciós lista tartalmazza.

E/őtör/esztés; díj: a Lízingbevevő által kezdeményezett, az esedékes fizetési kötelezettséget
meghaladó összegű befizetés után fizetendő díj, feltéve, hogy az előtörlesztéssel a szerződés nem
szűnik meg. Az előtörlesztési díj az előtörlesztett tőkeösszeg százalékában kerül megállapításra és
legalacsonyabbösszegét a Kondíciós lista tartalmazza.

Fizetési felszólítás díja: a Lízingbevevő fizetési késedelme következtében a Lízingbeadó fizetésre
felszólító levelének kiküldése esetén fizetendő díj, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként
kerül megállapításra.

Szerződés felmondás; díj: a Lízingbeadó által a Lízingbevevő szerződésszegése következtében
kezdeményezett azonnali hatályú szerződés felmondás esetén fizetendő díj, amelyalkalmankénti,
meghatározottösszegként kerül megállapításra.

Futamidő módosítás díja: a szerződésben meghatározott futamidő Lízingbevevő által kezdeményezett
módosítása esetén fizetendő díj, amely a szerződés módosításakor hátralévő, le nem járt tőketartozás

i.e;; (1 ,A
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százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a Kondiciós lista
tartalmazza.

Fizetési ütemezés módosításának díja: a szerződésben meghatározott fizetési ütemterv Lízingbevevő
által kezdeményezett módosítása esetén fizetendö díj, amely a szerzödés módosításakor hátralévő, le
nem járt tőketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a
Kondíciós lista tartalmazza.

EI6törlesztési, futamidő-, ütemezés módosítási kalkuláció elkészítésének díja: a szerződés
Lízingbevevö által kezdeményezett módosítása érdekében a fennálló fizetési kötelezettségeket
tartalmazó új kimutatás elkészítésének díja, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül
megállapításra.

Üzembentartó személyének megváltoztatása után fizetendő díj: meghatározott feltételek fennállása
esetén a szerzödés hatálya alá tartozó gépjármű fogalmi engedélyébe bejegyzett üzembentartó
személyének megváltoztatásához történö hozzájárulás esetén a Lfzingbevevö által fizetendö díj,
amelyalkalmankénti, meghatározott összegben kerül megállapításra.

Szerződés harmadik személy részéről történő átvállalásával kapcsolatos hitelbírálat díja: a
Lízingbeadóval szerzödö fél személyének a Lízingbevevő tartozásainak átvállalásával történö
megváltozására irányuló igényesetén az átváltaló hitelképességének megállapításával kapcsolatos
eljárás díja, amelynek megfizetése a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az átvállalással
kapcsolatos hitelbírálat díja a kérelem benyújtásakor hátralévő. le nem járt tőketartozás százalékos
mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabbösszegét a Kondíciós lista tartalmazza.

Egyéb szerződésmódosítás díja: a szerződésnek a Lízingbevevö által kezdeményezett fentiekben
nem nevesített módosítása esetén fizetendő díj, amely a szerződés módosításakor hátralévő, le nem
járt tőketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a
Kondíciós lista tartalmazza.

Kezes személyének megváltoztatásával kapcsolatos eljárás díja: a szerződésben foglalt
kötelezettségek teljesítésének biztosítékaként kötött készfizetö kezességvállalási szerződés
megszüntetése és a Lízingbeadó által hitelképesnek minősített harmadik személlyel új készfizetö
kezességvállalási szerződés megkötése, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül
megállapításra.

Dokumentáció egyeztetés díja: amennyiben a Lízingbevevő a forgalmi engedély módosítását
követően elmulasztja az adatváltozásról a forgalmi engedély másolatának bemutatásával a
Lízingbeadót értesíteni, a Lízingbeadó az adategyeztetés érdekében megkeresi a közhiteles
nyilvántartást és erre tekintettel a Lízingbevevővel szemben a Kondíciós listában megállapított
egyszeri díjat érvényesít.

Elszámolás készítésének, értesítők, bizonylatok kiállításának díja: a Lízingbevevő kérelmére a
finanszírozási szerződés megszüntetése érdekében fizetendő összeg megállapítása érdekében
készített kimutatás, továbbá elszámolással kapcsolatos értesítések, számviteli bizonylatok
kiállításának díja, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül megállapitásra.

Hozzájárulások kiadásának (taxi engedélv. átalakítási engedélv. használatba adási engedélv. forgalmi
engedély csere, rendszám csere) díja: hatósági engedélyek benyújtásához szükséges finanszírozói
hozzájárulás kiállításának díja, amelyalkalmankénti meghatározottösszegként kerül megállapításra.

Adategyeztetési díj: a Lízingbevevő kérelmére a szerződés másolata, és az Üzletszabályzat, valamint
a szerződéssel kapcsolatos egyéb dokumentumok másolatának, továbbá igazolások és korábban
nem nevesített egyéb nyilatkozatok kiadásának, valamint a rendkívüli adategyeztetés díja, amely
alkalmankénti meghatározott összegként kerül megállapításra.

Deviza alapú szerződés forint alapúvá alakításának díja: a Lízingbevevő kérelmére bármely, forinttól
eltérő idegen devizanem alapú szerződésnek a futamidő alatt kizárólag egy alkalommal történő, forint
alapú szerződéssé történő átalakítása után fizetendő díj.

KHR Ügyféltudakozvány lekérdezés díja: a Lízingbevevő kérelmére a Központi Hitelinformációs
Rendszerből történő adatlekérdezés díja, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül
megállapításra.
Intervenciós díj: a Lizingbeadó által a Lízingbevevő nem szerzödésszerű magatartása következében
tett intézkedések (fizetési felszólítás) következtében felmerülő költségek fedezetéül felszámításra
kerülő, a kondíciós listában megállapított díj, amely a megtett intézkedés sikerétől függetlenül
fizetendő és a szerződés hatálya alatt intézkedésenkéntismételten is kiszabható.
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A Uzingbeadó a Kondfciós listát a piaci feltételeknek megfelelően, árazási elveiben foglaltakkal
összhangban, időszakonként módosítja. A módosított Kondíciós lista az abban megjelölt időponttól
hatályos.

4.4.) Az Uzingbevevőt, mint a Gépjármű használóját és üzembentartóját terheli a Gépjármű
birtoklásával és használatával kapcsolatos valamennyi költség, ideértve a kötelező biztosítás díját, a
Gépjárműre tekintettel kiszabott bírságok, díjak, közterhek (teljesítményadó), valamint a Gépjármű
bárminemű átalakításával kapcsolatosan kirótt bírság, vámpótlék, stb. megfizetését is. Ha a
Uzingszerződés hatálya alatt a Gépjármű birtoklásával vagy használatával kapcsolatban valamely
felmerült költséget, bírságot vagy kárigényt a Uzingbevevő helyett a Uzingbeadó egyenlítene ki,
annak összegét a Lízingbevevő az erre vonatkozó értesítést követően haladéktalanul köteles
megfizetni a Uzingbeadó részére.
4.5.) A Uzingbevevő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségeit
mindaddig a szerződés szerinti ütemezésben köteles teljesíteni - ideértve azt az időszakot is, ameddig
a Gépjárművet bármely okból nem tudta használni - amíg a szerződés a XI. fejezetben szabályozottak
szerint meg nem szűnik.
4.6.) Amennyiben a Lízingbeadónak a szerzödés azonnali hatályú felmondása vagy a Uzingbevevő
érdekkörében bekövetkezett okból történt megszűnése következtében, akár a lejárt tartozások
beszedésével, akár a Gépjármű Lízingbeadó részére történő visszaszármaztatásával vagy a
szerződéssel kapcsolatos biztosítékának érvényesítésével, akár egyéb nem várt okból további
költségei merülnek fel, azokat a Lízingbevevő köteles haladéktalanul megtéríteni.

4.7) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése
esetén Lízingbeadó a késedelem időtartamára a késedelmesen teljesített összeg után a mindenkor
érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét, devizában megállapított fizetési kötelezettség késedelmes
teljesítése esetén a késedelmes összeg további 2%-kal növelt mértékét számítja fel késedelmi kamat
címén.
4.8.) A Lízingbevevő minden általa fizetendő összeget a fizetési ütemtervben foglalt esedékességi
időpontokban, ennek hiányában a Uzingbeadó felhívására az alábbiak szerint köteles megfizetni:

a) a Lízingbeadó által küldött értesítön feltüntetett bankszámlára történő átutalással
illetőleg csoportos beszedési megbízás alkalmazásával vagy

b) postai készpénz befizetési utalványon a szerződés azonosító számának
megadásával, vagy
c) bármely K&H Bankfiókban az ügyfélfogadási idő alatt pénztári befizetéssel.

4.9.) A jelen szerzödés alapján nyújtott szolgáltatás a 2013. évi CCXXXVII törvény rendelkezései
szerinti pénzügyi szolgáltatás, ennek következtében - a jelen szerződés aláírásának időpontjában
irányadó jogszabályok megváltozásáig - a felszámított szerződéskötési díj, ügyleti és késedelmi
kamat, valamint átvállalási, módosítási és lezárási díj tárgyi ÁFA mentes.

4.10.) A Lízingbeadó a Lízingbevevő által részére megfizetett összegeket - a Uzingbevevő részére
küldött ezzel ellentétes tájékoztatás hiányában, - az alábbi sorrendben tudja be követeléseibe:

p) a Lízingbevevő helyett harmadik személyek felé megfizetett összegek
q) költségek, díjak
r) késedelmi kamatok,
s) lízingdíj kamat tartalma,
t) lízingdíj tőke tartalma.

V. Az alkalmazott kamatok, költségek és díjak egyoldalú módosítása
5.1.) A Lízingbeadó a Lízingszerződésben megállapított kamat, illetve költség és díjtétel mértékét
jogosult megváltoztatni, amennyiben az adott szolgáltatást befolyásoló feltételek módosulnak. A
Lízingbeadó az alább felsorolt, a kamat-, díj és költségelemekre kihatással bíró huzamosabb ideig
fennálló okok változásának együttes, tényleges hatásainak vizsgálata és alapos elemzése alapján
dönt a finanszírozási szerzödés kamat-, díj- vagy költségelemének egyoldalú a kiváltó okok hatásával
arányos mértékben történő módosításáról.Abban az esetben, ha valamely feltétel változása a kamat-,
díj- vagy költségelem csökkentését teszi indokolttá, a Lízingbeadó a Lízingbevevővel kötött
szerződésében az ilyen irányú módosítást is érvényesíti.

Jog;. szabályozó; környezet megváltozása
j) a hitelező - hitel-, és pénzügyi lízingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül

érintő - tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó
jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a hitelezöte kötelező egyéb szabályozók
megváltozása;

'J': te:.
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k) a hitelező - hitel-, és pénzügyi Ifzingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan érintő -

tevékenységéhez kapcsolható közteher- (pl. adó-) változása, a kötelezö tartalékolási szabályok
változása;

I) kötelezö betétbiztosítás összegének, vagy díjának változása.

A pénzpiac; feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása
a hitelező forrásköltségeinek változása / pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, így
különösen, de nem kizárólagosan:

Magyarország hitelbesorolásának változása
az országkockázati felár változása (credit default swap)
jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása
bankközi pénzpiaci kamatlábak /hitelkamatok változása
a Magyar Állam vagy a hitelező által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék
egymáshoz képest történő elmozdulása,
refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve
kibocsátója elismert külsö hitelminősítő szervezet általi kockázati besorolásának változása
vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása,
hitelező lekötött ügyfélbetéteinek kamatának változása

A Lízingbevev6 kockázat; megítélésének megváltozása
a) a Lízingbevevő, illetve a hitelügylet más kockázati kategóriába történő átsorolása a hitelező

vonatkozó jogszabályi elöírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy belső
adósminősítési szabályzata alapján - különös tekintettel a Lízingbevevő pénzügyi helyzetében
és fizetőképességi stabilitásában bekövetkező változásokra -, ha azt az új kockázati
kategóriába történő átsorolás az értékvesztés ,és ezáltal az alkalmazott kockázati felár
mértékénekváltoztatását teszi indokolttá.

b) A hitelező vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy
hitelező adósminősítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek,
illetve ügyfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati
kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását
teszi indokolttá.

c) A nyújtott kölcsön vagy hitel fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében bekövetkező
legalább 1O%-osváltozás.

A Lízingbeadó a kockázati megítélés megváltozása alapján nem érvényesít kamatemelést azon
ügyfeleknél, akik szerződési kötelezettségeiket folyamatosan teljesítették, a hitel futamideje alatt nem
estek fizetési késedelembe.

5.2.) A Lízingbeadó a Lízingszerződéshez kapcsolódó egyéb költséget és díjat évente maximálisan
a Központi Statisztikai Hivatal által közzetett éves átlagos infláció mértékében emel.

5.3.) A Lízingbeadó a fentiekben felsorolt okokon túl vis maior események - hirtelen bekövetkező
nagyfokú pénz- és tőkepiaci zavarok - bekövetkezés esetén átmenetileg, kizárólag a zavar
elhárultáig, a PSZÁF egyidejű tájékoztatása mellett jogosult egyoldalúan kamatot, díjat vagy költséget
módosítani.

5.4.) A Lízingbeadó a lízingszerződésben a fentiekben szabályozottak szerinti egyoldalú kamat,
költség és díjmódosításon túl egyéb feltételt, ideértve az egyoldalú módosításra okot adó körülmények
felsorolását is, egyoldalúan nem módosítja a Lízingbevevő számára kedvezőtlenül. A Lízingbeadó
egyoldalúan új díjat vagy költséget nem vezet be, és nem változtatja meg a Lízingbevevőre
hátrányosan a kamat, díj vagy költségelemek számítási módját. A Lízingbeadó a Lízingbevevővel
kötött szerződésnek a Lízingbevevő számára nem kedvezőtlen egyoldalú módosításának jogát
fenntartja.

VI. Előtörlesztés
6.1.) Amennyiben a Lízingbeadó a törlesztési ütemtervben előírt havi esedékes lízingdíj összegénél
magasabb összegű fizetést teljesít, az esedékes fizetési kötelezettség teljesítését követően
fennmaradó összeggel a Lízingbeadó a még esedékessé nem vált tőketartozást csökkenti oly módon,
hogya lízingdíjak száma és esedékességük időpontja nem változik, a fizetendő lízingdíj összege és
annak tőke-kamat megbontás aránya ismételten megállapításra kerül. A Lízingbeadó a módosított
törlesztési ütemezést megküldi a Lízingbevevő részére. Elötörlesztés esetén a Lízingbevevö a
kondíciós lista szerinti Elötörlesztési díj megfizetésére köteles.

ce:
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VII. A Gépjármű üzemeltetése
7.1.) A lízingjogviszony időtartama alatt a Lízingbevevő viseli a Gépjármű birtoklásával és
üzemeltetésével összefüggő valamennyi költséget és a kárveszélyt, ideértve azokat a károkat is,
amelyek megtérítésére senki sem kötelezhetö. A költségek körében viselni köteles a szerzödés
hatálya alatt esetlegesen kiszabásra kerülö szabálysértési és egyéb bírságot, és parkolási díjakat
valamint a kockázatot. A Lízingbevevő köteles a Gépjárművet az előírásoknak megfelelően
üzemeltetni, javíttatni, karbantartani, és elvárható gondossággal használni, birtokolni. A Lízingbevevö
köteles biztosítani az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, így kötelessége az
üzemeltetéshez előírt engedélyek beszerzése. A Uzingbevevő a Lízingbeadó felé kártérítési
felelősséggel tartozik a Gépjármű normál használatot meghaladó értékcsökkenésért, teljes vagy
részleges meghibásodásáért, megrongálódásáért, birtokán kívül kerüléséért.
7.2.) A Lízingbevevő a Gépjármű okmányaiban, hatósági jelzéseiben (forgalmi engedély,
érvényesítő címke, környezetvédelmi kártya, törzskönyv, rendszám) bekövetkezett bármilyen változást
vagy rongálódást köteles az illetékes hatóságnak és a Lízingbeadónak az arról való tudomásszerzést
követő 5 napon belül bejelenteni, illetőleg üzembentartói minőségénél fogva a szükséges
adatmódosítással kapcsolatban eljárni.
7.3.) A Lízingbeadó jelen szerződésben foglalt felhatalmazása alapján a Lízingbevevő jogosult és
egyben köteles a Gépjármű kezelési útmutatójában, szervizkönyvében vagy szervizfüzetében előírt
időpontokban a garanciális vizsgálatokat, műszaki állapot ellenőrzést és javításokat, illetve az
időszakos műszaki vizsgálatot elvégeztetni. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Gépjármű javítása
új gépjármű esetén kizárólag a Szállító hivatalos márkaszervizei, ennek hiányában a Lízingbeadó által
jóváhagyott szerviz által végeztethető el.
7.4.) A Lízingbevevő köteles a Gépjárművet rendeltetésszerűen használni. Kizárólag a Lízingbeadó
előzetes engedélyével lehet a Gépjárművet verseny, oktatás, taxi, illetőleg bármely más olyan célra
felhasználni, amely a normál használattal együtt járó kopást és elhasználódást meghaladó
elhasználódáshoz vezethet. A Lízingbevevő vétkességtől függetlenül köteles a Gépjármű
meghibásodását vagy rongálódását, saját költségén a károsodást megelőző állapot szerint
helyreállíttatni.A Lízingbevevö az ennek elmulasztásából eredő károkért a Lízingbeadónak kártérítési
felelösséggel tartozik. Ugyancsak kártérítési felelősséggel tartozik a Lízingbevevő azért a kárért, ami a
Lízingbeadót amiatt éri, hogy a Gépjármű piaci értéke elmarad a Gépjárművel azonos típusú (típus és
modell azonosítójú) és életkorú gépjárművek átlagos piaci értékétől, függetlenül attól, hogy a
Gépjármű megfelel-e a forgalmi- és üzembiztonsági előírásoknak, üzemkész és hibamentes
állapotban van-e. Vitás esetben a Lízingbevevö független minőségvizsgáló szerv (a Lízingbeadó által
elfogadott igazságügyi Gépjárműszakértő) szakértői véleményét kérheti. A szakértői véleményezés
költségeit a Lízingbevevő köteles viselni.
7.5.) A Lízingbevevö a Gépjárművön az átadás-átvételkori állapothoz képest utólagos beépítést,
változtatást, átalakítást, feliratok elhelyezését csak a Lízingbeadó előzetes írásos engedélye alapján,
kizárólagosan saját költségére végez(tet)het. A Lízingbeadó írásos felhatalmazása nélkül a "hatósági
átalakítási engedély" nem jogosítja fel Lízingbevevőt az átalakítás elvégzésére vagy elvégeztetésére.
A Gépjármű bármely átalakítása, megváltoztatása, csak a Gépjármű generálimportőrének hivatalos
márkaszervizei,ennek hiányábana Lízingbeadó által jóváhagyott szerviz által végeztethető.

7.6.) A Lízingbevevőtudomásul veszi, hogyaLízingbeadó a beépítéseken és átalakításokon írásos
beleegyezése hiányában is tulajdont szerez. Engedély nélküli beépítés, átalakítás esetében és
különöse n a Lízingszerződés megszűnésekor a Lízingbeadó jogosult a Gépjármű átalakítás előtti
állapotának visszaállítását megkövetelni,vagy a Lízingbevevő költségére a visszaállítást elvégeztetni.

7.7.) A Gépjármű használatának vagy birtoklásának szüneteltetésével, illetőleg a Gépjármű
megsemmisülésévelösszefüggésben keletkezett bármely kár a Lízingbevevőt terheli, és nem érinti a
Lízingbevevő lízingdíj fizetési kötelezettségét. A Gépjármű meghibásodása vagy megsemmisülése
esetén a Lízingbeadó nem köteles cseregépjárművet biztosítani, illetőleg a Gépjármű helyébe lépő
értéket annak helyreállításáravagy pótlására fordítani.

7.8.) A Lízingbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a Gépjármű kizárólag a CASCO
biztosításban megjelölt országokbavihető ki.

VIII. Biztosítás és biztosítási események
8.1.) A Lízingbevevö köteles a birtokbaadással egyidejűleg a Gépjárműre qépjárrnü
felelősségbiztosítást kötni és a Lízingszerződés megszűnéséig gondoskodni annak fenntartásáról.
Lízingbevevő köteles meggyőződni arról, hogyabirtokbaadás időpontjában aláírt biztosítási ajánlat
alapján a biztosítás létrejött-e. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogya biztosítási szerződés
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hiányából eredő károkat - ideértve a Uzingbeadónál ezzel kapcsolatosan felmerülő károkat is -
viselni köteles, függetlenül attól, hogya biztosítási szerződés létrejöttének elmaradása kinek róható
fel.

8.2.) Káresemény bekövetkezését a Uzingbevevő köteles a Uzingbeadónak - lopáskár esetén
egyidejűleg a területileg illetékes rendőrkapitányságnak - 2 munkanapon belül bejelenteni és a
Biztosítónál a kárrendezés érdekében jelen szerződésben, valamint a Biztosítótársaság ügyfél és
termék tájékoztatójában foglaltak szerint eljárni. Totálkár és lopáskár káresemény bekövetkezése
esetén a Uzingszerződés megszűnik, és a felek a káresemény bekövetkezése napjára egymással
elszámolnak. A Uzingbeadó a casco biztosítás alapján a Biztosító által részére fizetett összeggel a
Uzingbevevővel szemben fennálló követelését csökkenti, annak a követelés megszűnését követően
fennmaradó részét a Uzingbevevő részére kifizeti. Abban az esetben, ha a Biztosító által fizetett
összeg nem éri el a Uzingbevevő Uzingbeadóval szemben fennálló teljes tartozását, úgy a
különbözetet a Uzingbevevő köteles a Uzingbeadó részére a Uzingszerződés rendelkezései szerint
megfizetni.

8.3.) A Uzingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogy a Uzingszerződés hatálya alatt a
Gépjárművet kizárólag a Szállító hivatalos márkaszervizeiben javíttatja. A Uzingbevevő tudomásul
veszi, hogy jelen kötelezettsége teljesítésének elmulasztása esetén a Uzingbeadó jogosult a
Uzingszerződést azonnali hatállyal felmondani.

8.4.) A Uzingbevevő köteles a sérült Gépjárművet a káresemény bekövetkezésekor a Uzingbeadó
által elfogadott vagy kijelölt márkaszervizbe szállíttatni, vagy helyszíni felmérést kérni és a
Uzingbeadó utasításai szerint eljárni, tudomásul veszi azonban, hogyakáreseményt szenvedett
Gépjármű helyreállítása a kárszemle jegyzőkönyv alapján a biztosító által fizetendő összeg
ismeretében rendelhető meg.

8.5.) A Uzingbeadó a Uzingszerződés megszűnését nem eredményező biztosítási esemény
kapcsán a biztosító által fizetendő összeg felvételére egyedi engedélyével felhatalmazhatja a
helyreállitást végző szervizt. A Uzingbevevő erre irányuló kérelmet a kárfelvételi jegyzőkönyv,
valamint a javítási számla (helyreállítása előtti időpontban javítási előkalkuláció) másolatának
csatolásával nyújthat be a Uzingbeadóhoz.

8.6.) Amennyiben a biztosítótársaság a Uzingbeadónak teljesíti a kifizetést, azt a Uzingbeadó a
Gépjármű helyreállításának igazolását követő 5 munkanapon belül a helyreállítást végző szerviznek,
amennyiben a helyreállítást a Uzingbevevő a szerviznek megelőlegezte és ezt a Uzingbeadó felé
hitelt érdemlően igazolja, a Uzingbevevőnek kifizeti. A Gépjármű megsemmisülése esetén a
Uzingbeadó nem köteles a biztosítási összeget a Gépjármű helyreállításáravagy pótlására fordítani.

8.7.) Biztosítási eseményesetén az önrészt a Uzingbevevő köteles megfizetni, illetve a
Uzingszerződés megszűnéséhez vezető biztosítási esemény kapcsán a Uzingbevevő köteles az
avultatás összegének megfizetésére is. A Uzingszerződés megszűnéséhez vezető biztosítási
esemény bekövetkezésekor a biztosító által fizetett ősszegek, valamint gazdasági totálkár esetében a
Gépjármű értékesítéséből befolyó összeg (roncsérték) minden esetben a Uzingbeadót illetik meg,
mely összegek a Uzingbevevő tartozásait csökkentik.

8.8.) Abban az esetben, ha a káresemény során bekövetkezett kár összege a Gépjármű értékéhez
viszonyítva különősen magas, akkor a Uzingbeadó a saját megítélése alapján, kockázatai
csökkentése érdekében jogosult a biztosító által kifizetett összeget a Uzingbevevő tőketartozásainak
arányos - esetlegesen a Uzingszerződés megszűnését is eredményező - csökkentésére fordítani.

IX. Biztosítékok
9.1.) A Uzingbeadó az üzleti kapcsolat fennállása alatt bármikor jogosult a Uzingbevevőtöl
megfelelő biztosítékot, vagy a korábban már nyújtott biztosíték kiegészítését kérni annak érdekében,
hogya biztosíték mértéke minden esetben biztosítsa a Uzingbeadó Uzingbevevővel szemben
fennálló követelésének megtérülését. Az alkalmazandó biztosítékot a Uzingbeadó az ügyfélminősítés
során tett megállapítások alapján határozza meg. A Uzingbevevővel kötött egyedi szerződés
biztosítékaként a Uzingbeadó a Polgári törvénykönyvben felsorolt szerződést biztosító
mellékkötelezettségekbármelyikét, továbbá azonnali beszedési jogot, valamint a nem magánszemély
Lízingbevevő tulajdonosának kötelezettségvállalását is előírhatja a jogviszony fenntartásának
feltételeként. Amennyiben a Uzingbevevő a szerződés hatálya alatt a Lízingbeadó által kért biztosíték
nyújtásától elzárkózik, úgy a Lízingbeadó jogosult a további szolgáltatások felfüggesztésére, továbbá
megnövekedett kockázatai csökkentése érdekében a szerződés felmondására. A biztosítékok
nyújtásával - ideértve a szerződés megkötését is - fenntartásával és megszűnésével kapcsolatos
valamennyi költség a Lízingbevevőtterheli.
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9.2.) A Lízingbevevő köteles gondoskodni a Lízingbeadó javára alapított biztosíték fedezeti
értékének megőrzéséről. A Lízingbeadó jogosult ellenőrizni a biztosítékok meglétét, illetve azok
megfelelő kezelését. Ha a Lízingbevevő által biztosítékul lekötött vagyontárgy értéke a
szerződéskötéskori állapothoz képest csökken, így már nem nyújt kellő fedezetet, abban az esetben a
Lízingbevevő köteles a biztosítékot megfelelő módon kiegészíteni. A biztosíték értékében,
értékesíthetőségében vagy más lényeges körülményében bekövetkezett változásokról a Lízingbevevő
köteles haladéktalanul tájékoztatni a Lízingbeadót.

9.3.) A Lízingbeadó követelése érvényesítése során jogait oly módon gyakorolja, hogy az a
követeléseinek kielégítését a legeredményesebben szolgálja. A Uzingbeadó követelésének
rendezése során a Uzingbevevő bármely biztosítékul szolgáló vagyontárgyából sortartási kifogás
figyelembe vétele nélkül kereshet kielégítést. A biztosítékok érvényesítése eredményeképpen befolyt
összegeket a Lízingbeadó elsősorban követelése kielégítésére használja fel, az azt meghaladó
mértékben pedig átutalja a Lízingbevevő által megjelölt bankszámlára. A Lízingbeadó követelései
teljes megtérülését követően a Lízingbevevő kérésére és költségére gondoskodik a biztosítékok
felszabadításáról.
9.4.) A Lízingbeadóval fennálló üzleti kapcsolat során a Lízingbevevő köteles biztosítani, hogya
Lízingbeadónak a Lízingbevevővel kötött szerződésből eredő jogai és követelései legalább azonosan
(pari passu) rangsorolódjanak a Lízingbevevővel szemben a szerződéskötés időpontjában fennálló és
az azt követően keletkező összes egyéb hitelezői igénnyel. A Lízingbevevő kötelezi magát továbbá
arra, hogy nem hoz olyan döntést és nem vállal olyan kötelezettséget, mellyel a Lízingbeadót más
hitelezőjével szemben kedvezőtlenebb helyzetbe hozná.

X. A Lízingbevevő Gépjárművel kapcsolatos egyéb kötelezettségei

10.1.) A Lízingbevevő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogya
Lízingbeadó tulajdonát sérelem ne érje. A Lízingbevevő a Gépjárművet meg nem terhelheti, el nem
zálogosíthatja, a Lízingbeadó kifejezett erre irányuló írásbeli hozzájárulása nélkül tovább bérbe nem
adhatja, a Gépjármű birtoklását vagy használatát harmadik személynek (magánszemély Lízingbevevő
esetén kivételt képez ez alól a vele közös háztartásban élő vezetői engedéllyel rendelkező nagykorú
közeli hozzátartozó) át nem engedheti. Amennyiben a Lízingbeadó erre engedélyt ad, a Lízingbevevő
a harmadik személy magatartásáért sajátjaként felelős.

10.2.) A Lízingbevevő a Gépjármű elWnése (ideértve a lopás esetét is), zár alá vétele, lefoglalása,
végrehajtási eljárásba vonása, valamint a nem magánszemély Lízingbevevő ellen induló
végelszámolási, felszámolási, csődeljárás veszélye esetén vagy bekövetkeztekor köteles a
Lízingbeadót haladéktalanul írásban értesíteni. Ugyancsak köteles a Lízingbevevő a Lízingbeadót
értesíteni, amennyiben a Gépjárművel kapcsolatosan a szállítóval szemben a 3.2 pontban foglaltak
alapján szavatossági igényt kíván érvényesíteni. A jelen pontban foglalt értesítések elmulasztása
súlyos szerződésszegésnek nunösül.

10.3.) A Lízingbeadó jogosult a szerződés rendelkezéseinek - különösen azon kötelezettségeknek,
amelyek elmulasztása azonnali hatályú felmondáshoz vezethet - betartását ellenőrizni, amely jog
gyakorlását a Lízingbevevö biztosítani köteles. Ugyancsak köteles a Lízingbevevő a Lízingbeadó
felhívására bármely, a szerződésben foglalt jogok gyakorlásához, illetőleg kötelezettségek
végrehajtásához szükséges nyilatkozatot haladéktalanul megtenni és a vonatkozó okiratot a
Lízingbeadó rendelkezésére bocsátani.

10.4.) Amennyiben valamely felügyeleti szerv, illetve hatóság ellenörzést gyakorol, vagy más olyan
hatósági eljárást végez a Lízingbevevövel szemben, amely a Gépjárműre hatással lehet, a
Lízingbevevö köteles az eljárás megindításáról, megszűnéséről, valamint annak végeredményéről,
illetve a Lízingbeadó erre vonatkozó igénye esetén a Lízingbeadó által az üggyel kapcsolatban feltett,
a szerződés teljesítésével összefüggö kérdésekről a Lízingbeadót haladéktalanul tájékoztatni.

XI. A szerződés megszűnése

11.1.) A jelen szerződés (i) a Lízingbevevő fizetési kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésével,
(ii) a Lízingbeadó azonnali hatályú felmondásával vagy (iii) a Lízingbevevő jogutód nélküli
megszűnésével szűnik meg. A Gépjármű megsemmisülésével csak a jelen szerződésben
szabályozottak szerinti lízingjogviszony szűnik meg, az abból eredően fennmaradó, a Lízingbevevő
által a 11.4.) pontban foglaltak szerint fizetendő összeg a jelen szerződés szerint fizetendö lízingdíjak
módosításával, a törlesztésre irányadó szabályok szerint kerül megfizetésre.

11.2.) A jelen szerződés a Lízingbevevő részéről egyoldalúan nem mondható fel, a szerződésnek a
Lízingbevevő által kezdeményezett megszüntetésére kizárólag a VI. fejezetben szabályozott
előtörlesztés esetén kerülhet sor.

e:
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11.3.) A Uzingbevevő Hzingdfj fizetési kötelezettségei maradéktalan teljesítése esetén a Uzingbeadó
írásbeli nyilatkozatot állít ki arról, hogya Uzingbevevő meg szerezte a Gépjármű korlátozásmentes
tulajdonjogát.

11.4.) A Gépjármű megsemmisülésének minösül annak eltulajdonítása, illetőleg az akáresemény,
amelynek következtében a biztosítótársaság megállapítása szerint helyrehozhatatlan műszaki vagy
gazdasági totálkárt szenved. Ha a Gépjárművet eltulajdonít ják, abban az esetben a rendőrségi
nyomozást felfüggesztő határozatának, ha a Gépjármű totálkárt szenved, akkor a biztosító totálkárra
vonatkozó nyilatkozatának Lízingbeadó általi kézhezvételekor állapítható meg a Gépjármű
megsemmisülésének, és egyben a Lízingjogviszony megszűnésének időpont ja. Ennek megfelelően a
Lízingbevevő akáresemény bekövetkeztétől függetlenül továbbra is változatlan tartalommal köteles
teljesíteni a szerződésből eredő fizetési kötelezettség ét az alábbi bekezdésben szabályozottak
figyelembevételével. A Gépjármű megsemmisülése esetén a lízing jogviszonyakáresemény
bekövetkezésének időpontjában, azaz visszamenőleges hatállyal szűnik meg.

Jelen szerződés aláírásával a felek megállapodnak abban, hogy a lízingjogviszonynak a Gépjármű
megsemmisülése következtében történő megszűnésével egyidejűleg minden kifejezetten erre irányuló
külön jognyilatkozatuk nélkül a megszűnt Hzingjogviszonyból eredő tartozások megfizetésére
részletfizetési megállapodást kötnek, amelyet az elszámolás megküldését követően foglalnak írásba.
A részletfizetési megállapodás alapján fizetendő havi részletek összege megegyezik a megszűnt
lízingjogviszony fizetési ütemtervében rögzített összegekkel. A Lízingbevevőnek a lízingjogviszony
futamidő lejárta előtti megszűnéséből eredően keletkezett egy összegű fizetési kötelezettségét a
Lízingbeadó a részletfizetési megállapodás létrejöttét követően, utólag, a rendőrségi nyomozást
felfüggesztő határozatának, illetőleg a biztosító totálkárra vonatkozó nyilatkozatának kézhezvételétől
számított 15 napon belül a 12. pont szerinti elszámolás megküldésével közli. Az elszámolás
ismeretében bármelyik fél igényelheti a jelen pont szerinti részletfizetési megállapodás közös
megegyezéssel történő módosítását. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha nem
teljesíti a jelen pont szerint létrejött részletfizetési megállapodás szerinti fizetési kötelezettségét, a
Lízingbeadó jogosult a részletfizetési megállapodást azonnali hatállyal felmondani. Az azonnali
hatályú felmondással a Lízingbevevőnek a megszűnt lízingjogviszonyból eredő, 11.7.) pontban
foglaltak szerint megállapított fizetési kötelezettsége egy összegben, azonnali hatállyal esedékessé
válik.

11.5.) A lízingjogviszony 11.1.) pontban foglaltak szerinti megszűnése estén a Lízingbevevő a
Gépjármű birtokában lévő okmányait és tartozékait az elszámolás kézhezvételét követő 2
munkanapon belül köteles átadni a Lízingbeadó képviselője részére. Amennyiben a Lízingbevevő
nem gondoskodott a gazdaságosan nem helyreállítható Gépjárműnek a Lízingbeadó által megjelölt
telephelyre történő elszállíttatásáról, azt a Lízingbeadó a Lízingbevevő költségére elvégezteti.

11.6.) A Lízingbeadó a jelen szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani, ha:
bb) a Lízingbevevő jelen szerződés 2.8.),4.1.),4.5.),4.6.),7.1.)-7.4.),7.8.), 8.1.)-8.4.), 8.7.),

9.1.)-9.2), 10.2), 10.3.) és 10.4.) pontjaiban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget,
mely súlyos szerződésszegésnek minősül,

cc) a Lízingbevevő jelen szerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettsége
teljesítésének késedelme a 15 napot meghaladja,

dd) a Lízingbevevő vagy a dologi adós megszegi a jelen szerződésből eredő fizetési
kötelezettségek teljesítésének biztosítására szolgáló biztosítéki szerződést,

ee) A Lízingbevevő a Lízingbeadó által előírt adatszolgáltatási, tájékoztatási
kötelezettségének a Lízingbeadó erre irányuló felhívásában foglaltak ellenére sem tesz
eleget,

ff) a Gépjármű káresemény folytán jelentős értékvesztést szenved, vagy az időközben
bekövetkező árfolyamváltozások hatására a Gépjármű fedezeti értéke jelentős mértékben
lecsökken és a Lízingbevevő nem gondoskodik a Lízingbeadó részéről elfogadható
mértékű biztosíték nyújtásáról

gg) a nem magánszemély Lízingbevevő ellen felszámolási eljárást kezdeményezett harmadik
személy, illetve ha az ilyen Lízingbevevő csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárást
kezdeményezett önmaga ellen,

hh) a Lízingbevevö ellen végrehajtási eljárás indult
ii) a Lízingbevevőnek Lízingbeadóval szemben fennálló bármely egyéb jogviszonyát

szerződésszegés miatt a Lízingbeadó jogosult felmondani,
ji) az Üzletszabályzat általános részében meghatározott egyéb esetekben.

11.7.) A szerződés azonnali hatállyal történő felmondása esetén a Lízingbevevő köteles a
Lízingbeadó felhívására a Lízingbeadó jelen szerződésre tekintettel félrnerült valamennyi követelését
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(ideértve az elmaradt Hzingdíjak, továbbá a késedelmi kamat összegét, a szerződésre tekintettel
fizetendő díjakat, valamint a Lízingbeadó érdekkörében a szerződés idő előtti felmondására tekintettel
felmerült költségeket) a felhívásban megjelölt határidőre megfizetni.
11.8.) A lizing szerződés azonnali hatállyal történő felmondás miatt történő megszűnése esetén a
Lízingbevevő Gépjárműre vonatkozó használati és birtoklási joga is megszűnik, és köteles azt
tartozékaival és okmányaival együtt a felmondás kézhezvételét követő 2 rnunkanapon belül a
Lízingbeadó részére átadni. Amennyiben Lízingbevevő birtokba adási kötelezettségének nem tesz
eleget, a Lízingbeadójogosult a Gépjárművet a Uzingbevevő költségére

j) birtokba venni és elszállíttatni,
k) jogosulatlan használatát megakadályozni,
I) hatósági engedélyeinek visszavonásáról intézkedni.

11.9.) A Gépjárművet a Lízingbevevő a jelen szerződés 7.4.) pontjában rögzítettek szerinti normál
elhasználódásnak megfelelő állapotban köteles átadni a Lízingbeadó részére. Amennyiben a normál
állapot nem biztosított, a Lízingbeadó ebből származó kárát jogosult Lízingbevevővel szemben
érvényesíteni.
11.10.) Abban az esetben, ha jelen szerződés a Lízingbevevő halála miatt szűnik meg, a Lízingbeadó
a jogerős hagyatéki végzésben megjelölt örökösökkel számol el.

XII. Elszámolás
12.1.) A Lízingbeadó a Lízingbevevő számára minden naptári évről a tárgyévet követő január 31-ig
tételes elszámolást küld.
12.2.) A jelen szerződés azonnali hatályú felmondása vagy futamidő lejárata előtti megszüntetése
esetén a Lízingbeadó a szerzödés megszűnésének időpontjára tételes elszámolást készít. Az
elszámolás tartalmazza a Lízingbeadónak a Lízingbevevővel szemben jelen megállapodás alapján
ezen időpontban fennálló követeléseit jogcím szerint, illetőleg a teljes követelés összegét csökkentő
tényezőket.
A Lízingbeadó a Lízingbevevővel szemben fennálló követeléseivel szembe állítja a
visszaszármaztatott Gépjármű értékesítéséből ténylegesen befolyt, illetőleg a biztosító által a
Lízingbeadó részére a Gépjárműre tekintettel folyósított összeget. A Lízingbevevő tudomásul veszi,
hogy az elszámolásban közölt követelésösszeget a Lízingbeadó a Gépjármű értékesítését követően,
az abból befolyó, a számláján jóváírt vételár összegének ismeretében azonban a birtokbavétel
időpontjára visszamenőleges hatállyal csökkenti. A Lízingbeadó a Gépjármű értékesítésére határidőt
nem vállal, az elszámolás kézhezvétele és a vételárösszegnek a Lízingbeadó számláján történő
jóváírásáig eltelt időszakban a Lízingbevevő viseli a finanszírozási és egyéb kockázatokat, azaz a
jelen szerződés szerinti kamatfizetési kötelezettsége a részéről meg nem fizetett összeg után
folyamatosan fennáll. Abban az esetben, ha a Lízingszerződés a lízingdíjakat devizában állapítja
meg, a Gépjármű forintban megállapított áron történő értékesítése esetén a Lízingbeadó a
Lízingbevevővel szemben devizában megállapított követelését a Gépjármű értékesítési árának az
MNB által az adott devizára az elszámolás napjára jegyzett közép árfolyamon számított ellenértékével
csökkenti.
12.3.) Az elszámolás alapján fennálló követelést a fizetési kötelezettséggel érintett fél az elszámolás
kézhezvételét követő 5 munkanapon belül köteles a jogosult felé kiegyenlíteni.

XIII. Vegyes rendelkezések
13.1.) A Lízingbevevőjelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Lízingbeadót, hogyaLízingbeadó
által rendelkezésére bocsátott azonosító kód alkalmazásával a Lízingbeadó rendelkezésére álló bank
, biztosítási vagy üzleti titoknak minősülő bármely tényt, adatot vagy információt telefonos
ügyfélszolgálatán keresztül a kód birtokában lévő személynek kiadhassa. A Lízingbevevő tudomásul
veszi, hogy az azonosító kód a Lízingbevevő személyes azonosítását szolgálja, alkalmazása esetén a
Lízingbeadó a Lízingbevevőtől további azonosítást nem kér. Az azonosító kód alkalmazásával a
Lízingbeadó a Lízingbevevő telefonon adott utasításainak erre vonatkozó külön írásbeli megállapodás
hiányában is eleget tesz.
A Lízingbevevő jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogya rendelkezésére
bocsátott/bocsátandó "azonosító kódot" csak személyesen használja, valamint hogy az "azonosító
kódot" megőrzi, és azt mások rendelkezésére nem bocsátja. A Lízingbevevő jelen szerződés
aláírásával tudomásul veszi, hogy az "azonosító kód" elvesztéséből, mások részére történt átadásából
származó felelősség kizárólag őt terheli és a Lízingbeadó az ebből eredő bárminemű felelősségét
kizárja. A Lízingbevevő jelen szerzödés aláirásával vállalja, hogy az "azonosító kód" elvesztését,
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megsemmisülését, mások számára való hozzáférését haladéktalanul írásban bejelenti a Lízingbeadó
részére. Ezen írásbeli bejelentés kézhezvételét követően a Lízingbeadó az "azonosító kód"
alkalmazásával további adatot nem szolgáltat ki.

13.2.) A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerzödésböl eredő jogaik
gyakorlása, illetve kötelezettségeik teljesítése során egymás kölcsönös érdekeire tekintettel járnak el,
a köztük. jelen szerződés teljesítése során felmerült jogvitákat elsősorban békés úton, egyeztető
tárgyalások útján rendezik.

A Felek, a jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitáik esetére, a hatásköri szabályokra és a
pertárgy értékére való tekintettel, kikötik a Lízingbeadó székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező
bíróság kizárólagos illetékességét.

13.3.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok -
különös tekintettel a Polgári törvénykönyv, továbbá a Lízingbeadó Üzletszabályzatának rendelkezései
irányadóak. A Lízingbeadó a fogyasztó hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 16. § (1) bek 24.
pontjában foglaltak alapján tájékoztaija az Lízingbevevőt, hogy felügyeleti hatósága a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete, amelynek címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

13.4.) Jelen szerződés kizárólag az itt felsorolt mellékletekkel együttesen érvényes. Jelen szerződés
aláírásával a Lízingbevevő kifejezetten elismeri, hogya fenti okiratokat a számára hiánytalanul
átadták. Jelen szerződés hatálybalépésének feltétele a Gépjárműre vonatkozó adásvételi szerződés
hatálybalépése és Lízingbeadó által a Lízingbevevő fizetési kötelezettségei teljesítésének
biztosítékaként esetlegesen előírt egyéb biztosítéki szerződés(ek) hatályba lépése.

13.5) Jelen szerződés aláírásával a Lízingbevevő kijelenti, hogyaszerződéskötést megelőzően a
hatályos magyar jogszabályok, valamint az Etikai kódex által előírt valamennyi tájékoztatást megkapta
a Lízingbeadótól, és a szerződés megkötésére vonatkozó döntését saját, illetőleg háztartása
teherviselési képességének ismeretében, kellő mérlegelés után hozta.

13.6.) Jelen szerződés aláírásával a Lízingbevevő a pénzmosás megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 8..§-ában foglaltaknak megfelelően kijelenti, hogya
szerződésben részletezett szolgáltatást a saját nevében és javára veszi igénybe.

13.7.) A felek egyéb megállapodásai:

Felek jelen szerződést átolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólagaláírják.

Kelt: Budapest, 2014. 04 hónap 30 nap
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K&H Bank Zrt.
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Üzletszabályzat
Lízingdíj fizetési ütemezés
Adásvételi jegyzőkönyv, Átadás-átvételi jegyzőkönyv
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2. számú melléklet

FIZETÉSI ÜTEMTERV

5.
6.
7.

Vételár:
Lízing időtartama:
1 havi BUBOR szerződés kötéskori értéke:

5488085 HUF
60 hónap

2,6%
8. Lízingdíj fizetési ütemezés:

Sorszám Esedékesség Tőke Kamat Lízingdíj
1. átadás-átvételt megelőzően 2031024 HUF - 2031 024 HUF
2. 2014.06.02 49771 HUF 16442 HUF 66213 HUF
3. 2014.07.02 50530 HUF 15683 HUF 66213 HUF
4. 2014.08.04 49218 HUF 16995 HUF 66213 HUF
5. 2014.09.02 51497 HUF 14716 HUF 66213 HUF
6. 2014.10.02 51226 HUF 14987 HUF 66213 HUF
7. 2014.11.03 50479 HUF 15734HUF 66213 HUF
8. 2014.12.02 52178HUF 14035 HUF 66213 HUF
9. 2015.01.02 51459 HUF 14754 HUF 66213 HUF
10. 2015.02.02 51 703 HUF 14510 HUF 66213 HUF
11. 2015.03.02 53330 HUF 12883 HUF 66213 HUF
12. 2015.04.02 52203 HUF 14010 HUF 66213 HUF
13. 2015.05.04 52007 HUF 14206 HUF 66213 HUF
14. 2015.06.02 53570 HUF 12643HUF 66213 HUF
15. 2015.07.02 53381 HUF 12832HUF 66213 HUF
16. 2015.08.03 52788 HUF 13425 HUF 66213 HUF
17. 2015.09.02 53870 HUF 12343 HUF 66213 HUF
18. 2015.10.02 54118 HUF 12095 HUF 66213 HUF
19. 2015.11.02 53972 HUF 12241 HUF 66213 HUF
20. 2015.12.02 54615 HUF 11 598 HUF 66213 HUF
21. 2016.01.04 53732 HUF 12481 HUF 66213 HUF
22. 2016.02.02 55484 HUF 10729HUF 66213HUF
23. 2016.03.02 55731 HUF 10482 HUF 66213 HUF
24. 2016.04.04 54567 HUF 11 646 HUF 66213 HUF
25. 2016.05.02 56566 HUF 9647 HUF 66213 HUF
26. 2016.06.02 55801 HUF 10412HUF 66213 HUF
27. 2016.07.04 55740 HUF 10473 HUF 66213 HUF
28. 2016.08.02 56969 HUF 9244 HUF 66213 HUF
29. 2016.09.02 56603 HUF 9610 HUF 66213 HUF
30. 2016.10.03 56872 HUF 9341 HUF 66213 HUF
31. 2016.11.02 57435 HUF 8778 HUF 66213 HUF
32. 2016.12.02 57700 HUF 8513 HUF 66213 HUF
33. 2017.01.02 57690 HUF 8523 HUF 66213 HUF
34. 2017.02.02 57965 HUF 8248 HUF 66213 HUF
35. 2017.03.02 59012 HUF 7201 HUF 66213 HUF
36. 20170403 58273 HUF 7940 HUF 66213 HUF
37. 2017.05.02 59277 HUF 6936 HUF 66213 HUF
38. 20170602 59080 HUF 7133HUF 66213 HUF
39. 2017.07.03 59361 HUF 6852 HUF 66213 HUF
40. 20170802 59855 HUF 6358 HUF 66213 HUF
41. 2017.09.04 59523 HUF 6690 HUF 66213 HUF
42. 2017.10.02 60792 HUF 5421 HUF 66213 HUF
43. 2017.11.02 60500 HUF 5713 HUF 66213 HUF
44. 2017.12.04 60613 HUF 5600 HUF 66213 HUF
45. 2018.01.02 61408 HUF 4805 HUF 66213 HUF
46. 2018.02.02 61 368 HUF 4845 HUF 66213 HUF
47. 2018.03.02 62101 HUF 4112HUF 66213 HUF
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48. 2018.04.02 61956 HUF 4257 HUF 66213 HUF
49. 2018.05.02 62378 HUF 3835 HUF 66213 HUF
50. 2018.06.04 62310 HUF 3903 HUF 66213 HUF
51. 2018.07.02 63169 HUF 3044 HUF 66213 HUF
52. 2018.08.02 63144 HUF 3069 HUF 66213 HUF
53. 2018.09.03 63355 HUF 2858 HUF 66213 HUF
54. 2018.10.02 63905 HUF 2308 HUF 66213 HUF
55. 2018.11.02 64049 HUF 2164 HUF 66213 HUF
56. 2018.12.03 64354 HUF 1859 HUF 66213 HUF
57. 2019.01.02 64710 HUF 1 503 HUF 66213 HUF
58. 2019.02.04 64888 HUF 1325 HUF 66213 HUF
59. 2019.03.04 65367 HUF 846 HUF 66213 HUF
60. 2019.04.02 65628 HUF 585 HUF 66213 HUF
61. 2019.05.02 65910 HUF 303 HUF 66213 HUF

Kelt: Budapest, 2014.04.30.
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GÉPJÁRMŰ TÁRGYÁBAN KÖTÖTT

ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LíZINGSZERZÖDÉS 06 -05- 2014

Amely létrejött

Név: K&H Bank Zrt.
Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Cégjegyzékszám: 01 10041043
Csoportadó-azonosító szám: 17780120-5-43

mint Lfzingbeadó
között az alulfrott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

Név: ALFÖLDVíz Zrt.
Székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.

ÉS Cégjegyzékszám: 04 10001580
Adószám: 13100887-2-04

mint Uzingbevevő

I. A lízingszerződés tárgya és pénzügyi feltételei
1.1. Jelen szerzödés alapján a Uzingbeadó vállalja, hogy a jelen szerződésben meghatározott
Gépjárművet megvásárolja, annak érdekében, hogy azt a Uzingbevevő részére zárt végű pénzügyi
Ifzingbe adja. A szerződés aláírásával a Uzingbevevő a Gépjárművet Ifzingbe veszi és vállalja, hogya
szerződésben megállapított díjakat határidőre megfizeti a Uzingbeadó részére. A Gépjármű a
futamidő letelte, a Ifzingdíjak és a maradványérték megfizetése után Uzingbeadó erre vonatkozó
külön nyilatkozatával a Lfzingbevevő tulajdonába kerül (zárt végű pénzügyi Ifzing). A Ifzingjogviszony
megfelel a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII törvényben foglalt
rendelkezéseknek.

1.2 A Gépjármű azonosítói
Gyártmány, Citroen Jumpy 1200 Atadás várható Atadás-átvételi jegyzőkönyvtípus: Comfort L2H1 2.0 HDi időpont ja: szerintEurotax kód: - Szállító: "Meszlél}Yi-Autó"Kft.
Alvázszám: Atadás-átvételi

Szállító székhelye: 5600 Békéscsaba,Almáskertijegyzőkönyv szerint Ipari Park 2.
Motorszám: Atadás-átvételi Szállító

0409004726jegyzőkönyv szerint cégjegyzékszám:
Gyártási év: 2014 Gyári extrák: -Forgalmi Atadás-átvételi

Kiegészítő extrák:rendszám: jegyzőkönyv szerint -

1.3 A pénzügyi Ifzingszerződés pénzügyi feltételei

A lízingdíjak megállapításánál alapul
4241 464,- Ftvett, áfa nélküli piaci ár:

Első lízingdíj összege és devizaneme: 1 993488,- Ft
Első lízingdíj esedékessége: átadás-átvételt megelőzően
A havi lízingdíj összege és devizaneme: 64989,- Ft

a díjfizetések esedékessége aA pénzügyi lízingszerződés futamideje: 60 hónap mellékeIt fizetési ütemezés
szerint

Deviza szerződés kötéskori árfolyama: -
Referencia kamatláb I mértéke az

1 havi BUBOR 2,60%elfogadás időpontjában:
Alkalmazott kamatfelár: 3,0% p. a.
THM mértéke -
A lízingdíjak tőke-kamat megbontása: a törlesztési ütemezésben foglaltak szerint
Maradványérték összege és

-devizaneme -
Egyéb díjak költségek Jelen szerződés 4.3 pontja, valamint a Lízingbeadó

kondíciós listája szerint

.,;(;. te:
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1.4 Biztosítékok

Szerződés me nevezése Kelte
Felhatalmazó levél

1.5 Biztosítás

CASCO Kötelező felelősség-
Biztosító neve biztosító neve
CASCO Kötelező felelősség-
Biztosítás biztosítás típusa
típusa
Biztosítási 10%, de minimum 50.000,- Ft
önrész

A Lfzingbevevő a jelen szerződés tárgyát képező Gépjárműre köteles teljes körű casco biztosítást
kötni, amelyet a Lízingszerződés hatálya alatt a Lízingbeadó hozzájárulása nélkül nem jogosult
megszüntetni vagy módosítani. A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogya Gépjárműre
vonatkozó átadás átvételi jegyzőkönyvet kizárólag abban az esetben írja alá, ha a gépjármű
rendelkezik Biztosító által előírt minimális védelmi követelményekkel.

II. A pénzügyi lízingszerződés létrejötte és a gépjármű átvétele

2.1.) A szerzödö felek megállapodnak abban, hogyaLízingbeadó a Lízingbevevő által megfelelő
gondossággal kiválasztott gépjárművet a jelen szerződés 1.2. pontjában megjelölt Szállítótól, mint
eladótól megvásárolja, annak érdekében, hogya Lízingbevevő részére lízingbe adja. A megrendelés
és/vagy az adásvételi szerződés aláírásával a Lízingbevevő azt is elismeri, hogy az abban foglaltak
szerinti Gépjármű minden szempontból megfelel lízingbe vételi szándékának, tudomásul veszi
továbbá, hogy az adásvételi szerződésben meghatározott körülmények módosulása miatt a
Lízingszerződés egyes feltételei (szállítási határidő, a Gépjármű beszerzési ára stb.) ezen
változásokkal összhangban megváltozhatnak. Az adásvételi szerződésből eredően a vevőt terhelő
kötelezettségek teljesítése - a vételár szerződés szerinti kiegyenlítésének kivételével _a Lízingbevevőt
terheli.

2.2.) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy mivel a Gépjárművet a saját céljaira maga választotta
ki, a Lízingbeadó semmilyen formában nem felel a Gépjármű lízingbeadás céljára történö
hasznosíthatóságáért és az Adásvételi Szerződésben foglalt szállítói kötelezettségek Szállító részéről
történő teljesítéséért. E címen a Lízingbevevő a Lízingbeadóval szemben sem a lízingdíj
csökkentésére, sem a lízingdíj megfizetésének beszüntetésére, sem bármilyen kártérítésre nem
támaszthat igényt.

2.3.) Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződés rendelkezései szerint az első lízingdíjnak és
ÁFA-nak megfelelő, vagy egyébként a Lízingszerződés alapján a Lízingbeadó részére járó bármely
egyéb összeget a Szállító részére köteles megfizetni, a Gépjármű vételárának kiegyenlítése során a
Lízingbeadó ezen összegeket aSzállítóra engedményezi a Gépjármű vételára kiegyenlítésének
keretében. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogyaLízingbeadó a Gépjármű még ki nem egyenlített
vételárát (engedményezés esetén a Gépjármű vételárának a Lízingbevevő által igazoltan a Szállító
részére kifizetett összegekkel csökkentett részét a 2.5.) pontban foglaltak szerinti átadás-átvételi
jegyzőkönyv kézhezvételét, egyben a)-i) pontban foglaltak maradéktalan és együttes teljesülését
követően fizeti meg a Szállító részére.

a) a Lízingbeadó kézhez vette a Lízingbevevő által aláírt Lízingszerződést, továbbá
amennyiben azt a Lízingbeadó előírta, az ügylettel kapcsolatos érvényesen aláírt
biztosítéki szerzödést

b) amennyiben a Gépjármű szállítója nem magánszemély, a Lízingbeadó részére átadásra
kerül a nevére kiállított, a Gépjármű azonosító számát is tartalmazó tételes, szabályos, az
adásvételi szerződésben foglaltak szerinti végszámla, amelynek fizetendö összegében a
Lízingbeadónak járó, de a Lízingbevevő által a Szállítóhoz befizetett összegek is
feltüntetésre kerültek, "pénzügyileg rendezett" megjegyzéssel, (magánszemély Szállító
esetén a számlát az adásvételi szerzödés, illetőleg a Szállítónak a részére megfizetett
összegre vonatkozó nyilatkozata helyettesíti) .

c) az Lízingbevevő részéről maradéktalanul megfizetésre került az első lízingdíj és az AFA
összege,

d) a Gépjárműre megkötésre került a jogszabály által előírt kötelezö gépjármű
felelösségbiztosítás,

i.s'_".
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e) a Gépjármű rendelkezik a felszereltségre is vonatkozó, Európára kiterjedő területi hatályú,

teljes körű, és legfeljebb a saját erőnek megfelelő arányú önrészesedést előíró CASCO
biztosítással, amelyben kedvezményezettkénta Lízingbeadó került feltüntetésre,

f) amennyiben a biztosítás nem halasztott díjfizetésű, az első biztosítási idöszakra szóló
biztosítási díjak a Lfzingbevevő részéről befizetésre kerültek, és ezt az Lízingbevevő a
Lízingbeadó felé befizetési bizonylattal igazolta

g) a Gépjárműbe beszerelésre kerültek - amennyiben van ilyen - a biztosítótársaság egyedi
előírásainak megfelelő vagyonvédelmi berendezések és ennek tényét a Lfzingbevevő a
Lízingbeadó felé számlákkal igazolta.

h) a Gépjármű átfrása megtörtént, az illetékes okmányiroda igazolta, hogy a finanszírozott
gépjármű törzskönyvét a Lízingbeadónak továbbítja.

i) a Lízingbeadó részére átadásra került a forgalmi engedély másolata, amelyben a felek
megállapodásának megfelelően a Lízingbeadó, mint tulajdonos vagy a Lízingbevevő, mint
üzembentartó került feltüntetésre.

2.4.) A Lízingbeadó a Gépjárműre vonatkozó hatályos adásvételi szerzödás és a Lízingbevevő
fizetési kötelezettségei teljesítésének biztosítékaként előírt biztosítéki szerződések kézhezvételét
követően felhatalmazza a szállítót a Gépjármű Lízingbevevő részére történő átadására.

2.5.) A Gépjármű birtokbavétele során a Uzingbevevő egyben a Uzingbeadó képviseletében is
eljár, tekintettel arra, hogy a Gépjármű Lízingbevevő által történő átvétele a Gépjárműnek az
adásvételi szerződés teljesítése érdekben történő birtokbavételét is jelenti. A Gépjármű átadását a
Uzingbevevő köteles a Szállítóval együttesen a Lízingszerződés mellékletében meghatározott formájú
átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával a Uzingbevevő a
2.3 al-i) pontjaiban írt feltételek maradéktalan megvalósulásántúl az alábbiakat igazolják:

a) a Gépjármű okmányai szabályszerűen kerültek kiállításra és átadásra,
b) a Gépjármű megfelel az adásvételi szerződésben foglaltaknak,
c) a Gépjármű hibátlan, az állapotfelmérési lapon rögzítetteknek megfelelő, kipróbált

műszaki állapotban, a megrendelésben és/vagy az adásvételi szerződésben rögzített
tartozékokkal együtt került átadásra, a Uzingbevevő részéről birtokba vételre;

d) a Gépjármű rendelkezik az előírt KRESZ tartozékokkal, forgalmi és egyéb okmányai
szabályszerűen kiállításra és átadásra kerültek és hatósági jelzései megfelelnek az
okmányokban foglaltaknak.

e) a Gépjármű érvényes és további feltételek bekövetkezésétől nem függő gépjármű
felelősség és CASCO biztosítással rendelkezik.

A Uzingbevevő és az általa és a Szállító által érvényesen aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyvet,
továbbá a Gépjármű okmányainak másolatát az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláíratását követően
haladéktalanul belül köteles átadni a Uzingbeadó részére.

2.6.) Lízingbevevő jogosult a Lízingszerződéstől a vételár Lízingbeadó részéről történő
maradéktalan kifizetését megelőzően a Lízingbeadóhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával
elállni. Ilyen esetben a Uzingbevevő elállási nyilatkozatával egyidejűleg köteles a Lízingbeadónak
megfizetni a Lízingszerződésés az arra tekintettel kötött Adásvételi szerződés megkötésére tekintettel
felmerült költségeit és kárait. A Uzingbeadó jogosult ezen összegeket a részére megfizetett első
lízingdíj terhére elszámolni. A Lízingbeadó abban az esetben jogosult jelen Lízingszerződéstől elállni,
ha az illetékes okmányiroda a Gépjármű tulajdonosváltásának a gépjármű nyilvántartásban történő
átvezetését bármely okból megtagadja. Ilyen esetben a Lízingbevevő köteles a Uzingbeadónak az
ügylettel kapcsolatosanfelmerült költségeit a Lízingbeadó részére megtéríteni.

2.7.) Amennyiben a Uzingbevevő a Lízingszerződés hatályba lépését megelőzően birtokba vette a
Gépjárművet, vagy a Lízingbeadó teljesítette a Gépjármű vételárára vonatkozóan fennálló fizetési
kötelezettségét, a Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződést a felsorolt hatályba lépési feltételek
megvalósulásánakelmaradása esetén is hatályosnak tekinteni.

2.8.) A Gépjármű törzskönyv átvételére és őrzésére vagy kiállítása felfüggesztésének
kérelmezésére kizárólag a Lízingbeadó, mint tulajdonos jogosult. Amennyiben a törzskönyv bármely
okból a Lízingbevevőhöz kerülne, köteles azt haladéktalanul a Lízingbeadó részére átadni, ennek
elmulasztása súlyos szerződésszegésnek rninösül, A törzskönyv a lízingjogviszony időtartama alatt a
Lízingbeadó birtokában marad.

III. A Lízingbeadó felelőssége, jogok átruházása

3.1.) A Lízingbevevőtudomásul veszi, hogy tekintettel arra, hogyaGépjárművet maga választott ki,
a Lízingbeadó semmilyen formában nem felel a Gépjármű lízingbeadás céljára történő
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hasznosíthatóságáért. E címen a Lízingbevevő a Lízingbeadóval szemben sem a lízingdíj
csökkentésére, sem a lízingdíj megfizetésének beszüntetésére, sem bármilyen kártérítésre nem
támaszthat igényt. Ugyanezen okból nem terheli a Lízingbeadót semmiféle felelősség a Gépjármű
származásáért, műszaki állapotáért, rejtett vagy egyéb hibájáért. A Gépjármű bármilyen
meghibásodásából eredő káresemény nem mentesíti a Lízingbevevőt a Lízingbeadóval szemben
fennálló fizetési kötelezettsége teljesítése alól.

3.2.) A Lízingbeadó a Lízingszerződés aláírásával, a Szállítóval létrejött Adás vételi szerződésben
számára biztosított kellékszavatossági és jótállási jogait - kezesi felelőssége kifejezett kizárása
mellett, - a Lízingbevevőre engedményezi, ezzel felhatalmazza a Lízingbevevőt ezen jogoknak
közvetlenül a Szállítóval szemben történő érvényesftésére. Az Adásvételi szerződés teljesftésével
kapcsolatban a Lfzingbeadó a vételárfizetésen kívül semminemű felelősséget nem vállal. Amennyiben
a Lízingbeadót perbe hívják a Szállító és a Lízingbevevő közöttí bármely - hibás teljesítéssel vagy
egyéb, az Adásvételi szerződésből eredő jogok érvényesítésével kapcsolatos - jogvitában, úgy annak
költségeit a Lízingbevevő köteles viselni. A szavatossági jogok gyakorlásának elmulasztásából eredő
minden kár a Lízingbevevőt terheli.

IV. A szerződéssel kapcsolatos díjak, költségek
4.1.) A Lízingbevevő jelen szerződés hatálya alatt a jelen megállapodáshoz csatolt fizetési
ütemtervben meghatározott mértékű lízingdíjat, köteles megfizetni. A jelen szerződés alapján
fizetendő lízingdíjak megállapítása során alkalmazott pénzügyi kondíciókat a felek jelen megállapodás
1.3.) pontjában rögzítik. A Ifzingdíjak tőke- és kamatrészből tevődnek össze, amely a törlesztési
ütemezésben kerül rögzítésre. A Felek megállapodnak, hogy a lízingdíjak vonatkozásában az
elszámolási időszak a Lízingszerződés fizetési ütemtervében meghatározott lízingdíjak esedékessége
közöttí időszak. Az elszámolási időszak utolsó napja a lízingdíj esedékességének napja, ami egyben a
nyújtott szolgáltatás teljesítési időpontja is. A Lízing jogviszony szerinti ügyletindításkor fizetendő első
lízingdíj teljesitési időpontja a Lízingszerződés szerinti átadás-átvétel napja, ami egyben a nyújtott
szolgáltatás teljesítési időpontja is. A Felek megállapodnak, hogya Lízingbevevő az első lízingdíjat a
teljesítési időponttal azonos időpontban fizeti meg.

4.2.) A szerzödö felek megállapítják, hogy mind a jelen szerződés szerint fizetendő lízingdíjak az
1.3.) pontban megjelölt referencia kamat alapján változó kamatozásúak, ennek megfelelően a
Lízingbeadó a szerződésben megállapított lízingdíjat jogosult a szerződésben megjelölt referencia
kamatláb megváltozásával összhangban megváltoztatni. A Lízingbeadó a referencia kamat
változásáról rendszeresen, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségen kifüggesztve, illetőleg a
honlapján tájékoztatja a Lízingbevevőt. A lízingdíj megváltozásáról a Lízingbeadó a havonta
megküldésre kerülő díjbekérőn értesíti a Lízingbevevőt. A lízingdíj referencia-kamat változás
következében történő, fentiek szerinti megváltoztatását a Lízingbevevő szerződésmódosítás, illetőleg
minden egyéb értesítés nélkül a számla kézhezvételévelelfogadja.

4.3) A szerződéssel kapcsolatosan a futamidő során felmerülő egyéb díjak, költségek

A jelen szerződés hatálya alatt a Lízingbevevő az alábbiakban meghatározott díjak fizetésére köteles,
amely díjak mértéke a Lízingbeadónak az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében kifüggesztett,
továbbá honlapján közzetett mindenkori Kondíciós listájában kerül meghatározásra.

Lezárási díj: a Lízingbevevö által a szerződésnek az abban meghatározott futamidő lejáratát
megelőző, bármely okból történő megszűnése esetén fizetendő díj, amely a szerződés
megszűnésekor hátralévő, le nem járt tőketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és
legalacsonyabbösszegét a Kondfciós lista tartalmazza.

Előtörlesztési díj: a Lízingbevevő által kezdeményezett, az esedékes fizetési kötelezettséget
meghaladó összegű befizetés után fizetendő díj, feltéve, hogy az előtörlesztéssel a szerződés nem
szűnik meg. Az előtörlesztési díj az előtörlesztett tőkeösszeg százalékában kerül megállapításra és
legalacsonyabbösszegét a Kondíciós lista tartalmazza.

Fizetési felszólítás díja: a Lízingbevevő fizetési késedelme következtében a Lízingbeadó fizetésre
felszólító levelének kiküldése esetén fizetendő díj, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként
kerül megállapításra.

Szerződés felmondási díj: a Lízingbeadó által a Lízingbevevő szerződésszegése következtében
kezdeményezett azonnali hatályú szerződés felmondás esetén fizetendő díj, amelyalkalmankénti,
meghatározott ősszegként kerül megállapításra.

Futamidő módosítás díja: a szerződésben meghatározott futamidő Lízingbevevőáltal kezdeményezett
módosítása esetén fizetendő díj, amely a szerződés módosításakor hátralévő, le nem járt tőketartozás

ce:
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százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a Kondíciós lista
tartalmazza.

Fizetési ütemezés módosításának díja: a szerződésben meghatározott fizetési ütemterv Lízingbevevő
által kezdeményezett módosítása esetén fizetendő díj, amely a szerződés módosításakor hátralévő, le
nem járt tőketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a
Kondíciós lista tartalmazza.

Előtörlesztési, futamidő-, ütemezés módosítási kalkuláció elkészítésének díja: a szerződés
Lízingbevevő által kezdeményezett módosítása érdekében a fennálló fizetési kötelezettségeket
tartalmazó új kimutatás elkészítésének díja, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül
megállapításra.

Üzembentartó szeméIvének megváltoztatása után fizetendő díj: meghatározott feltételek fennállása
esetén a szerződés hatálya alá tartozó gépjármű fogalmi engedélyébe bejegyzett üzembentartó
személyének megváltoztatásához történő hozzájárulás esetén a Lízingbevevő által fizetendő díj,
amelyalkalmankénti, meghatározott összegben kerül megállapításra.

Szerződés harmadik személv részéről történő átvállalásával kapcsolatos hitelbírálat díja: a
Lízingbeadóval szerzödö fél személyének a Lízingbevevő tartozásainak átvállalásával történő
megváltozására irányuló igényesetén az átvállaló hitelképességének megállapításával kapcsolatos
eljárás díja, amelynek megfizetése a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az átvállalással
kapcsolatos hitelbírálat díja a kérelem benyújtásakor hátralévő, le nem járt tőketartozás százalékos
mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a Kondíciós lista tartalmazza.

Egvéb szerződésmódosítás dfja: a szerződésnek a Lízingbevevő által kezdeményezett fentiekben
nem nevesített módosítása esetén fizetendő díj, amely a szerződés módosításakor hátralévő, le nem
járt tőketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a
Kondíciós lista tartalmazza.

Kezes szeméIvének megváltoztatásával kapcsolatos eljárás díja: a szerződésben foglalt
kötelezettségek teljesítésének biztosítékaként kötött készfizetö kezességvállalási szerződés
megszüntetése és a Lízingbeadó által hitelképesnek minősített harmadik személlyel új készfizető
kezességvállalási szerződés megkötése, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül
megállapításra.

Dokumentáció egyeztetés díja: aniennyiben a Lízingbevevő a forgalmi engedély módosítását
követően elmulasztja az adatváltozásról a forgalmi engedély másolatának bemutatásával a
Lízingbeadót értesíteni, a Lízingbeadó az adategyeztetés érdekében megkeresi a közhiteles
nyilvántartást és erre tekintettel a Lízingbevevővel szemben a Kondíciós listában megállapított
egyszeri díjat érvényesít.

Elszámolás készítésének, értesítők, bizonvlatok kiállításának díja: a Lízingbevevő kérelmére a
finanszírozási szerződés megszüntetése érdekében fizetendő összeg megállapítása érdekében
készített kimutatás, továbbá elszámolással kapcsolatos értesítések, számviteli bizonylatok
kiállításának díja, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül megállapításra.

Hozzájárulások kiadásának (taxi engedélv. átalakítási engedélv. használatba adási engedélv. forgalmi
engedélv csere, rendszám csere) díja: hatósági engedélyek benyújtásához szükséges finanszírozói
hozzájárulás kiállításának díja, amelyalkalmankénti meghatározottösszegként kerül megállapításra.

Adategveztetési díj: a Lízingbevevő kérelmére a szerződés másolata, és az Üzletszabályzat, valamint
a szerződéssel kapcsolatos egyéb dokumentumok másolatának, továbbá igazolások és korábban
nem nevesített egyéb nyilatkozatok kiadásának, valamint a rendkívüli adategyeztetés díja, amely
alkalmankénti meghatározott összegként kerül megállapításra.

Deviza alapú szerződés forint alapúvá alakításának díja: a Lízingbevevő kérelmére bármely, forinttól
eltérő idegen devizanem alapú szerződésnek a futamidő alatt kizárólag egy alkalommal történő, forint
alapú szerződéssé történő átalakítása után fizetendő díj.

KHR Ügvféltudakozvánv lekérdezés díja: a Lízingbevevő kérelmére a Központi Hitelinformációs
Rendszerből törtértö adatlekérdezés díja, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül
megállapításra.

Intervenciós díj: a Lízingbeadó által a Lízingbevevő nem szerződésszerű magatartása következében
tett intézkedések (fizetési felszólítás) következtében felmerülő kőltségek fedezetéül felszámításra
kerülő, a kondíciós listában megállapított díj, amely a megtett intézkedés sikerétől függetlenül
fizetendő és a szerződés hatálya alatt intézkedésenkéntismételten is kiszabható.

Le:
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A Lízingbeadó a Kondlciós listát a piaci feltételeknek megfelelően, árazási elveiben foglaltakkal
összhangban, időszakonként módosítja. A módosított Kondíciós lista az abban megjelölt időponttól
hatályos.

4.4.) Az Lízingbevevőt, mint a Gépjármű használóját és üzembentartóját terheli a Gépjármű
birtoklásával és használatával kapcsolatos valamennyi költség, ideértve a kötelező biztosítás díját, a
Gépjárműre tekintettel kiszabott bírságok, díjak, közterhek (teljesítményadó), valamint a Gépjármű
bárminemű átalakításával kapcsolatosan kirótt bírság, vámpótlék, stb. megfizetését is. Ha a
Lízingszerződés hatálya alatt a Gépjármű birtoklásával vagy használatával kapcsolatban valamely
felmerült költséget, bírságot vagy kárigényt a Lízingbevevő helyett a Lízingbeadó egyenlítene ki,
annak összegét a Lízingbevevő az erre vonatkozó értesítést követően haladéktalanul köteles
megfizetni a Lízingbeadó részére.

4.5.) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségeit
mindaddig a szerződés szerinti ütemezésben köteles teljesíteni - ideértve azt az időszakot is, ameddig
a Gépjárművet bármely okból nem tudta használni - amíg a szerződés a XI. fejezetben szabályozottak
szerint meg nem szűnik.

4.6.) Amennyiben a Lízingbeadónak a szerződés azonnali hatályú felmondása vagy a Lízingbevevő
érdekkörében bekövetkezett okból történt megszűnése következtében, akár a lejárt tartozások
beszedésével, akár a Gépjármű Lízingbeadó részére történő visszaszármaztatásával vagy a
szerződéssel kapcsolatos biztosítékának érvényesítésével, akár egyéb nem várt okból további
költségei merülnek fel, azokat a Lízingbevevő köteles haladéktalanul megtéríteni.

4.7) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése
esetén Lízingbeadó a késedelem időtartamára a késedelmesen teljesített összeg után a mindenkor
érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét, devizában megállapított fizetési kötelezettség késedelmes
teljesítése esetén a késedelmes összeg további 2%-kal növelt mértékét számítja fel késedelmi kamat
címén.

4.8.) A Lízingbevevő minden általa fizetendő összeget a fizetési ütemtervben foglalt esedékességi
időpontokban, ennek hiányában a Lízingbeadó felhívására az alábbiak szerint köteles megfizetni:

a) a Lízingbeadó által küldött értesítőn feltüntetett bankszámlára történő átutalással
illetőleg csoportos beszedési megbízás alkalmazásával vagy

b) postai készpénz befizetési utalványon a szerzödés azonosító számának
megadásával, vagy
c) bármely K&H Bankfiókban az ügyfélfogadási idő alatt pénztári befizetéssel.

4.9.) A jelen szerződés alapján nyújtott szolgáltatás a 2013. évi CCXXXVII törvény rendelkezései
szerinti pénzügyi szolgáltatás, ennek következtében - a jelen szerződés aláírásának időpontjában
irányadó jogszabályok megváltozásáig - a felszámított szerződéskötési díj, ügyleti és késedelmi
kamat, valamint átvállalási, módosítási és lezárási díj tárgyi ÁFA mentes.

4.10.) A Lízingbeadó a Lízingbevevő által részére megfizetett összegeket - a Lízingbevevő részére
küldött ezzel ellentétes tájékoztatás hiányában, - az alábbi sorrendben tudja be követeléseibe:

u) a Lízingbevevő helyett harmadik személyek felé megfizetett összegek
v) költségek, díjak
w) késedelmi kamatok,
x) lízingdíj kamat tartalma,
y) lízingdíj tőke tartalma.

V. Az alkalmazott kamatok, költségek és díjak egyoldalú módosítása

5.1.) A Lízingbeadó a Lízingszerződésben megállapított kamat, illetve költség és díjtétel mértékét
jogosult megváltoztatni, amennyiben az adott szolgáltatást befolyásoló feltételek módosulnak. A
Lízingbeadó az alább felsorolt, a kamat-, díj és költségelemekre kihatással bíró huzamosabb ideig
fennálló okok változásának együttes, tényleges hatásainak vizsgálata és alapos elemzése alapján
dönt a finanszírozási szerződés kamat-, díj- vagy költségelemének egyoldalú a kiváltó okok hatásával
arányos mértékben történő módosításáról. Abban az esetben, ha valamely feltétel változása a kamat-,
díj- vagy költségelem csökkentését teszi indokolttá, a Lízingbeadó a Lízingbevevővel kötött
szerződésében az ilyen irányú módosítást is érvényesíti.
Jog( szabályozó; környezet megváltozása

m) a hitelező - hitel-, és pénzügyi lízingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvétlenül
érintő - tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó
jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a hitelezőre kötelező egyéb szabályozók
megváltozása;
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n) a hitelező - hitel-, és pénzügyi lízingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan érintő -
tevékenységéhez kapcsolható közteher- (pl. adó-) változása, a kötelező tartalékolási szabályok
változása;
kötelező betétbiztosítás összegének, vagy díjának változása.o)

A pénzpiaci fe/téte/ek, a makrogazdasági környezet módosulása
a hitelező forrásköltségeinek változása / pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, így
különösen, de nem kizárólagosan:

Magyarország hitelbesorolásának változása
az országkockázati felár változása (credit default swap)
jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása
bankközi pénzpiaci kamatlábak /hitelkamatok változása
a Magyar Állarn vagy a hitelező által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék
egymáshoz képest történő elmozdulása,
refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve
kibocsátója elismert külső hitelminősítő szervezet általi kockázati besorolásának változása
vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása,
hitelező lekötött ügyfélbetéteinek kamatának változása

A Uzingbevev6 kockázati megíté/ésének megváltozása
a) a Lízingbevevő, illetve a hitelügylet más kockázati kategóriába történő átsorolása a hitelező

vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy belső
adósminősítési szabályzata alapján - különös tekintettel a Lízingbevevő pénzügyi helyzetében
és fizetőképességi stabilitásában bekövetkező változásokra -, ha azt az új kockázati
kategóriába történő átsorolás az értékvesztés ,és ezáltal az alkalmazott kockázati felár
mértékének változtatását teszi indokolttá.

b) A hitelező vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy
hitelező adósminősítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek,
illetve ügyfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati
kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását
teszi indokolttá.

c) A nyújtott kölcsön vagy hitel fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében bekövetkező
legalább 1O%-os változás.

A Lízingbeadó a kockázati megítélés megváltozása alapján nem érvényesít kamatemelést azon
ügyfeleknél, akik szerződési kötelezettségeiket folyamatosan teljesítették, a hitel futamideje alatt nem
estek fizetési késedelembe.

5.2.) A Lízingbeadó a Lízingszerződéshez kapcsolódó egyéb költséget és díjat évente maximálisan
a Központi Statisztikai Hivatal által közzetett éves átlagos infláció mértékében emel.

5.3.) A Lízingbeadó a fentiekben felsorolt okokon túl vis maior események - hirtelen bekövetkező
nagyfokú pénz- és tőkepiaci zavarok - bekövetkezés esetén átmenetileg, kizárólag a zavar
elhárultáig, a PSzAF egyidejű tájékoztatása mellett jogosult egyoldalúan kamatot, díjat vagy költséget
módosítani.

5.4.) A Lízingbeadó a lízingszerződésben a fentiekben szabályozottak szerinti egyoldalú kamat,
költség és díjmódosításon túl egyéb feltételt, ideértve az egyoldalú módosításra okot adó körülmények
felsorolását is, egyoldalúan nem módosítja a Lízingbevevő számára kedvezőtlenül. A Lízingbeadó
egyoldalúan új díjat vagy költséget nem vezet be, és nem változtatja meg a Lízingbevevőre
hátrányosan a kamat, díj vagy költségelemek számítási módját. A Lízingbeadó a Lízingbevevővel
kötött szerződésnek a Lízingbevevő számára nem kedvezőtlen egyoldalú módosításának jogát
fenntartja.

VI. Előtörlesztés
6.1.) Amennyiben a Lízingbeadó a törlesztési ütemtervben előírt havi esedékes lízingdíj összegénél
magasabb összegű fizetést teljesít, az esedékes fizetési kötelezettség teljesítését követően
fennmaradó összeggel a Lízingbeadó a még esedékessé nem vált tőketartozást csökkenti oly módon,
hogya lízingdíjak száma és esedékességük időpont ja nem változik, a fizetendő lízingdlj összege és
annak tőke-kamat megbontás aránya ismételte n megállapításra kerül. A Lízingbeadó a módosított
törlesztési ütemezést megküldi a Lízingbevevő részére. Előtörlesztés esetén a Lízingbevevő a
kondíciós lista szerinti Előtörlesztési díj megfizetésére köteles.

n CU:i
;; ~~{



Szerződésszám: 2014000100-GG

K&H
VII. A Gépjármű üzemeltetése
7.1.) A lízingjogviszony időtartama alatt a Lízingbevevő viseli a Gépjármű birtoklásával és
üzemeltetésével összefüggő valamennyi költséget és a kárveszélyt, ideértve azokat a károkat is,
amelyek megtérítésére senki sem kötelezhető. A költségek körében viselni köteles a szerződés
hatálya alatt esetlegesen kiszabásra kerülő szabálysértési és egyéb bírságot, és parkolási díjakat
valamint a kockázatot. A Lízingbevevő köteles a Gépjárművet az előírásoknak megfelelően
üzemeltetni, javíttatni, karbantartani, és elvárható gondossággal használni, birtokolni. A Lízingbevevő
köteles biztosítani az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, így kötelessége az
üzemeltetéshez előírt engedélyek beszerzése. A Lízingbevevő a Lízingbeadó felé kártérítési
felelősséggel tartozik a Gépjármű normál használatot meghaladó értékcsökkenésért, teljes vagy
részleges meghibásodásáért, megrongálódásáért, birtokán kívül kerüléséért.

7.2.) A Lízingbevevő a Gépjármű okmányaiban, hatósági jelzéseiben (forgalmi engedély,
érvényesítő címke, környezetvédelmi kártya, törzskönyv, rendszám) bekővetkezett bármilyen változást
vagy rongálódást köteles az illetékes hatóságnak és a Lízingbeadónak az arról való tudomásszerzést
követő 5 napon belül bejelenteni, illetöleg üzembentartói minőségénél fogva a szükséges
adatmódosítással kapcsolatban eljárni.

7.3.) A Lízingbeadó jelen szerződésben foglalt felhatalmazása alapján a Lízingbevevö jogosult és
egyben köteles a Gépjármű kezelési útmutatójában, szervizkönyvében vagy szervizfüzetében elöírt
időpontokban a garanciális vizsgálatokat, rnüszaki állapot ellenörzést és javításokat, illetve az
idöszakos műszaki vizsgálatot elvégeztetni. Lízingbevevö tudomásul veszi, hogy a Gépjármű javítása
új gépjármű esetén kizárólag a Szállító hivatalos márkaszervizei, ennek hiányában a Lízingbeadó által
jóváhagyott szerviz által végeztethetö el.

7.4.) A Lízingbevevö köteles a Gépjárművet rendeltetésszerűen használni. Kizárólag a Lízingbeadó
elözetes engedélyével lehet a Gépjárművet verseny, oktatás, taxi, illetöleg bármely más olyan célra
felhasználni, amely a normál használattal együtt járó kopást és elhasználódást meghaladó
elhasználódáshoz vezethet. A Lízingbevevö vétkességtől függetlenül köteles a Gépjármű
meghibásodását vagy rongálódását, saját költségén a károsodást megelöző állapot szerint
helyreállíttatni. A Lízingbevevö az ennek elmulasztásából eredö károkért a Lízingbeadónak kártérítési
felelősséggel tartozik. Ugyancsak kártérítési felelősséggel tartozik a Lízingbevevö azért a kárért, ami a
Lízingbeadót amiatt éri, hogy a Gépjármű piaci értéke elmarad a Gépjárművel azonos típusú (típus és
modell azonosítójú) és életkorú gépjárművek átlagos piaci értékétől, függetlenül attól, hogy a
Gépjármű megfelel-e a forgalmi- és üzembiztonsági elöírásoknak, üzemkész és hibamentes
állapotban van-e. Vitás esetben a Lízingbevevö független minöségvizsgáló szerv (a Lízingbeadó által
elfogadott igazságügyi Gépjárműszakértö) szakértői véleményét kérheti. A szakértöi véleményezés
költségeit a Lízingbevevö köteles viselni.

7.5.) A Lízingbevevö a Gépjárművön az átadás-átvételkori állapothoz képest utólagos beépítést,
változtatást, átalakítást, feliratok elhelyezését csak a Lízingbeadó elözetes írásos engedélye alapján,
kizárólagosan saját költségére végez(tet)het. A Lízingbeadó írásos felhatalmazása nélkül a "hatósági
átalakítási engedély" nem jogosítja fel Lízingbevevőt az átalakítás elvégzésére vagy elvégeztetésére.
A Gépjármű bármely átalakítása, megváltoztatása, csak a Gépjármű generálimportörének hivatalos
márkaszervizei, ennek hiányában a Lízingbeadó által jóváhagyott szerviz által végeztethetö.

7.6.) A Lízingbevevötudomásul veszi, hogyaLízingbeadó a beépítéseken és átalakításokon írásos
beleegyezése hiányában is tulajdont szerez. Engedély nélküli beépítés, átalakítás esetében és
különösen a Lízingszerzödés megszűnésekor a Lízingbeadó jogosult a Gépjármű átalakítás elötti
állapotának visszaállítását megkövetelni, vagy a Lízingbevevö költségére a visszaállítást elvégeztetni.

7.7.) A Gépjármű használatának vagy birtoklásának szüneteltetésével, illetöleg a Gépjármű
megsemmisülésével összefüggésben keletkezett bármely kár a Lízingbevevőt terheli, és nem érinti a
Lízingbevevő lízingdíj fizetési kötelezettségét. A Gépjármű meghibásodása vagy megsemmisülése
esetén a Lízingbeadó nem köteles cseregépjárművet biztosítani, illetőleg a Gépjármű helyébe lépő
értéket annak helyreállítására vagy pótlására fordítani.

7.8.) A Lízingbeadó elözetes írásbeli engedélye nélkül a Gépjármű kizárólag a CASCO
biztosításban megjelölt országokba vihetö ki.

VIII. Biztosítás és biztosítási események

8.1.) A Lízingbevevő köteles a birtokbaadással egyidejűleg a Gépjárműre qépjárrnü
felelösségbiztosítást kötni és a Lízingszerzödés megszűnéséig gondoskodni annak fenntartásáról.
Lízingbevevö köteles meggyözödni arról, hogyabirtokbaadás idöpontjában aláírt biztosítási ajánlat
alapján a biztosítás létrejött-e. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogya biztosítási szerzödés
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hiányából eredő károkat - ideértve a Lízingbeadónál ezzel kapcsolatosan felmerülő károkat is _
viselni köteles, függetlenül attól, hogya biztosítási szerződés létrejöttének elmaradása kinek róható
fel.

8.2.) Káresemény bekövetkezését a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadónak - lopáskár esetén
egyidejűleg a területileg illetékes rendőrkapitányságnak - 2 munkanapon belül bejelenteni és a
Biztosítónál a kárrendezés érdekében jelen szerződésben, valamint a Biztosítótársaság ügyfél és
termék tájékoztatójában foglaltak szerint eljárni. Totálkár és lopáskár káresemény bekövetkezése
esetén a Lízingszerződés megszűnik, és a felek a káresemény bekövetkezése napjára egymással
elszámolnak. A Lízingbeadó a casco biztosítás alapján a Biztosító által részére fizetett összeggel a
Lízingbevevővel szemben fennálló követelését csökkenti, annak a követelés megszűnését követően
fennmaradó részét a Lízingbevevő részére kifizeti. Abban az esetben, ha a Biztosító által fizetett
összeg nem éri el a Lízingbevevő Lízingbeadóval szemben fennálló teljes tartozását, úgy a
különbözetet a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadó részére a Lízingszerződés rendelkezései szerint
megfizetni.

8.3.) A Lízingbevevö kötelezettséget vállal arra, hogyaLízingszerződés hatálya alatt a
Gépjárművet kizárólag a Szállító hivatalos márkaszervizeiben javíttatja. A Lízingbevevő tudomásul
veszi, hogy jelen kötelezettsége teljesítésének elmulasztása esetén a Lízingbeadó jogosult a
Lízingszerződéstazonnali hatállyal felmondani.

8.4.) A Lízingbevevő köteles a sérült Gépjárművet a káresemény bekövetkezésekor a Lízingbeadó
által elfogadott vagy kijelölt márkaszervizbe szállíttatni, vagy helyszíni felmérést kérni és a
Lízingbeadó utasításai szerint eljárni, tudomásul veszi azonban, hogyakáreseményt szenvedett
Gépjármű helyreállítása a kárszemle jegyzőkönyv alapján a biztosító által fizetendő összeg
ismeretében rendelhető meg.

8.5.) A Lízingbeadó a Lízingszerződés megszűnését nem eredményező biztosítási esemény
kapcsán a biztosító által fizetendő összeg felvételére egyedi engedélyével felhatalmazhatja a
helyreállítást végző szervizt. A Lízingbevevő erre irányuló kérelmet a kárfelvételi jegyzőkönyv,
valamint a javítási számla (helyreállítása előtti időpontban javítási előkalkuláció) másolatának
csatolásával nyújthat be a Lízingbeadóhoz.

8.6.) Amennyiben a biztosítótársaság a Lízingbeadónak teljesíti a kifizetést, azt a Lízingbeadó a
Gépjármű helyreállításának igazolását követő 5 munkanapon belül a helyreállitást végző szerviznek,
amennyiben a helyreállítást a Lízingbevevő a szerviznek megelőlegezte és ezt a Lízingbeadó felé
hitelt érdemlően igazolja, a Lízingbevevőnek kifizeti. A Gépjármű megsemmisülése esetén a
Lízingbeadó nem köteles a biztosítási összeget a Gépjármű helyreállításáravagy pótlására fordítani.

8.7.) Biztosítási eseményesetén az önrészt a Lízingbevevő köteles megfizetni, illetve a
Uzingszerződés megszűnéséhez vezető biztosítási esemény kapcsán a Lízingbevevő köteles az
avultatás összegének megfizetésére is. A Uzingszerződés megszűnéséhez vezető biztosítási
esemény bekövetkezésekora biztosító által fizetett összegek, valamint gazdasági totálkár esetében a
Gépjármű értékesítéséből befolyó összeg (roncsérték) minden esetben a Lízingbeadót illetik meg,
mely összegek a Uzingbevevő tartozásait csökkentik.

8.8.) Abban az esetben, ha a káresemény során bekövetkezett kár összege a Gépjármű értékéhez
viszonyítva különösen magas, akkor a Uzingbeadó a saját megítélése alapján, kockázatai
csökkentése érdekében jogosult a biztosító által kifizetett összeget a Lízingbevevő tőketartozásainak
arányos - esetlegesen a Uzingszerződés megszűnését is eredményező - csökkentésére fordítani.
IX. Biztosítékok

9.1.) A Uzingbeadó az üzleti kapcsolat fennállása alatt bármikor jogosult a Uzingbevevőtől
megfelelő biztosítékot, vagy a korábban már nyújtott biztosíték kiegészítését kérni annak érdekében,
hogya biztosíték mértéke minden esetben biztosítsa a Lízingbeadó Lízingbevevővel szemben
fennálló követelésének megtérülését. Az alkalmazandó biztosítékot a Uzingbeadó az ügyfélminősítés
során tett megállapítások alapján határozza meg. A Lízingbevevővel kötött egyedi szerződés
biztosítékaként a Lízingbeadó a Polgári törvénykönyvben felsorolt szerződést biztosító
mellékkötelezettségek bármelyikét, továbbá azonnali beszedési jogot, valamint a nem magánszemély
Lízingbevevő tulajdonosának kötelezettségvállalását is előírhatja a jogviszony fenntartásának
feltételeként. Amennyiben a Lízingbevevő a szerződés hatálya alatt a Uzingbeadó által kért biztosíték
nyújtásától elzárkózik, úgy a Lízingbeadó jogosult a további szolgáltatások felfüggesztésére, továbbá
megnövekedett kockázatai csökkentése érdekében a szerződés felmondására. A biztosítékok
nyújtásával - ideértve a szerződés megkötését is - fenntartásával és megszűnésével kapcsolatos
valamennyi költség a Uzingbevevőt terheli.
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9.2.) A Lízingbevevő köteles gondoskodni a Lízingbeadó javára alapított biztosíték fedezeti
értékének megőrzéséről. A Lízingbeadó jogosult ellenőrizni a biztosítékok meglétét, illetve azok
megfelelő kezelését. Ha a Lízingbevevő által biztosítékul lekötött vagyontárgy értéke a
szerződéskötéskori állapothoz képest csökken, így már nem nyújt kellő fedezetet, abban az esetben a
Lízingbevevő köteles a biztosítékot megfelelő módon kiegészíteni. A biztosíték értékében,
értékesíthetőségében vagy más lényeges körülményében bekövetkezett változásokról a Lízingbevevő
köteles haladéktalanul tájékoztatni a Lízingbeadót.
9.3.) A Lízingbeadó követelése érvényesítése során jogait oly módon gyakorolja, hogy az a
követeléseinek kielégítését a legeredményesebben szolgálja. A Lízingbeadó követelésének
rendezése során a Lízingbevevő bármely biztosítékul szolgáló vagyontárgyából sortartási kifogás
figyelembe vétele nélkül kereshet kielégítést. A biztosítékok érvényesítése eredményeképpen befolyt
összegeket a Lízingbeadó elsősorban követelése kielégítésére használja fel, az azt meghaladó
mértékben pedig átutalja a Uzingbevevő által megjelölt bankszámlára. A Lízingbeadó követelései
teljes megtérülését követően a Lízingbevevő kérésére és költségére gondoskodik a biztosítékok
felszabadításáról.
9.4.) A Lízingbeadóval fennálló üzleti kapcsolat során a Lízingbevevő köteles biztosítani, hogya
Lízingbeadónak a Lízingbevevővel kötött szerződésből eredő jogai és követelései legalább azonosan
(pari passu) rangsorolódjanak a Lízingbevevővel szemben a szerződéskötés időpontjában fennálló és
az azt követően keletkező összes egyéb hitelezői igénnyel. A Lízingbevevő kötelezi magát továbbá
arra, hogy nem hoz olyan döntést és nem vállal olyan kötelezettséget, mellyel a Lízingbeadót más
hitelezőjével szemben kedvezőtlenebb helyzetbe hozná.

X. A Lízingbevevő Gépjárművel kapcsolatos egyéb kötelezettségei

10.1.) A Lízingbevevő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogya
Lízingbeadó tulajdonát sérelem ne érje. A Lízingbevevő a Gépjármüvet meg nem terhelheti, el nem
zálogosíthalja, a Lízingbeadó kifejezett erre irányuló írásbeli hozzájárulása nélkül tovább bérbe nem
adhatja, a Gépjármű birtoklását vagy használatát harmadik személynek (magánszemély Lízingbevevő
esetén kivételt képez ez alól a vele közös háztartásban élő vezetői engedéllyel rendelkező nagykorú
közeli hozzátartozó) át nem engedheti. Amennyiben a Lízingbeadó erre engedélyt ad, a Lízingbevevő
a harmadik személy magatartásáért sajátjaként felelös.

10.2.) A Lízingbevevő a Gépjármű eltünése (ideértve a lopás esetét is), zár alá vétele, lefoglalása,
végrehajtási eljárásba vonása, valamint a nem magánszemély Lízingbevevő ellen induló
végelszámolási, felszámolási, csődeljárás veszélye esetén vagy bekövetkeztekor köteles a
Lízingbeadót haladéktalanul írásban értesíteni. Ugyancsak köteles a Lízingbevevő a Lízingbeadót
értesíteni, amennyiben a Gépjárművel kapcsolatosan a szállítóval szemben a 3.2 pontban foglaltak
alapján szavatossági igényt kíván érvényesíteni. A jelen pontban foglalt értesítések elmulasztása
súlyos szerződésszegésnek minösül.

10.3.) A Lízingbeadó jogosult a szerzödés rendelkezéseinek - különösen azon kötelezettségeknek,
amelyek elmulasztása azonnali hatályú felmondáshoz vezethet - betartását ellenőrizni, amely jog
gyakorlását a Lízingbevevő biztosítani köteles. Ugyancsak köteles a Lízingbevevő a Lízingbeadó
felhívására bármely, a szerződésben foglalt jogok gyakorlásához, illetőleg kötelezettségek
végrehajtásához szükséges nyilatkozatot haladéktalanul megtenni és a vonatkozó okiratot a
Lízingbeadó rendelkezésére bocsátani.

10.4.) Amennyiben valamely felügyeleti szerv, illetve hatóság ellenőrzést gyakorol, vagy más olyan
hatósági eljárást végez a Lízingbevevővel szemben, amely a Gépjárműre hatással lehet, a
Lízingbevevő köteles az eljárás megindításáról, megszűnéséről, valamint annak végeredményéről,
illetve a Lízingbeadó erre vonatkozó igénye esetén a Lízingbeadó által az üggyel kapcsolatban feltett,
a szerződés teljesítésével összefüggő kérdésekről a Lízingbeadót haladéktalanul tájékoztatni.

XI. A szerződés megszűnése

11.1.) A jelen szerződés (i) a Lízingbevevő fizetési kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésével,
(ii) a Lízingbeadó azonnali hatályú felmondásával vagy (iii) a Lízingbevevő jogutód nélküli
megszűnésével szűnik meg. A Gépjármű megsemmisülésével csak a jelen szerződésben
szabályozottak szerinti lízingjogviszony szűnik meg, az abból eredően fennmaradó, a Lízingbevevő
által a 11.4.) pontban foglaltak szerint fizetendő összeg a jelen szerződés szerint fizetendő lízingdíjak
módosításával, a törlesztésre irányadó szabályok szerint kerül megfizetésre.

11.2.) A jelen szerződés a Lízingbevevő részéről egyoldalúan nem mondható fel, a szerződésnek a
Lízingbevevő által kezdeményezett megszüntetésére kizárólag a VI. fejezetben szabályozott
előtörlesztés esetén kerülhet sor.
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11.3.) A Lfzingbevevő lízingdíj fizetési kötelezettségei maradéktalan teljesítése esetén a Lfzingbeadó
írásbeli nyilatkozatot állít ki arról, hogya Lfzingbevevő megszerezte a Gépjármű korlátozásmentes
tulajdonjogát.

11.4.) A Gépjármű megsemmisülésének minősül annak eltulajdonítása, illetőleg az akáresemény,
amelynek következtében a biztosítótársaság megállapítása szerint helyrehozhatatlan műszaki vagy
gazdasági totálkárt szenved. Ha a Gépjárművet eltulajdonítják, abban az esetben a rendőrségi
nyomozást felfüggesztő határozatának, ha a Gépjármű totálkárt szenved, akkor a biztosító totálkárra
vonatkozó nyilatkozatának Lízingbeadó általi kézhezvételekor állapítható meg a Gépjármű
megsemmisülésének, és egyben a Lfzingjogviszony megszűnésének időpontja. Ennek megfelelően a
Lfzingbevevő akáresemény bekövetkeztétől függetlenül továbbra is változatlan tartalommal köteles
teljesíteni a szerződésből eredő fizetési kötelezettségét az alábbi bekezdésben szabályozottak
figyelembevételével. A Gépjármű megsemmisülése esetén a lízing jogviszonyakáresemény
bekövetkezésének időpontjában, azaz visszamenőleges hatállyal szűnik meg.

Jelen szerződés aláírásával a felek megállapodnak abban, hogya lízingjogviszonynak a Gépjármű
megsemmisülése következtében történő megszűnésévelegyidejűleg minden kifejezetten erre irányuló
külön jognyilatkozatuk nélkül a megszűnt lízingjogviszonyból eredő tartozások megfizetésére
részletfizetési megállapodást kötnek, amelyet az elszámolás megküldését követően foglalnak írásba.
A részletfizetési megállapodás alapján fizetendő havi részletek összege megegyezik a megszűnt
lízingjogviszony fizetési ütemtervében rögzített összegekkel. A Lízingbevevőnek a lízingjogviszony
futamidő lejárta előtti megszűnéséből eredően keletkezett egy összegű fizetési kötelezettségét a
Lízingbeadó a részletfizetési megállapodás létrejöttét követően, utólag, a rendőrségi nyomozást
felfüggesztő határozatának, illetőleg a biztosító totálkárra vonatkozó nyilatkozatának kézhezvételétől
számított 15 napon belül a 12. pont szerinti elszámolás megküldésével közli. Az elszámolás
ismeretében bármelyik fél igényelheti a jelen pont szerinti részletfizetési megállapodás közös
megegyezéssel történő módosítását. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha nem
teljesíti a jelen pont szerint létrejött részletfizetési megállapodás szerinti fizetési kötelezettségét, a
Lízingbeadó jogosult a részletfizetési megállapodást azonnali hatállyal felmondani. Az azonnali
hatályú felmondással a Lízingbevevőnek a megszűnt lízingjogviszonyból eredő, 11.7.) pontban
foglaltak szerint megállapított fizetési kötelezettsége egy összegben, azonnali hatállyal esedékessé
válik.

11.5.) A lízingjogviszony 11.1.) pontban foglaltak szerinti megszűnése estén a Lízingbevevő a
Gépjármű birtokában lévő okmányait és tartozékait az elszámolás kézhezvételét követő 2
munkanapon belül köteles átadni a Lízingbeadó képviselője részére. Amennyiben a Lízingbevevő
nem gondoskodott a gazdaságosan nem helyreállítható Gépjárműnek a Lízingbeadó által megjelölt
telephelyre történő elszállíttatásáról, azt a Lízingbeadó a Lízingbevevő költségére elvégezteti.

11.6.) A Lízingbeadó a jelen szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani, ha:
kk) a Lízingbevevő jelen szerződés 2.8.),4.1.),4.5.),4.6.),7.1.)-7.4.),7.8.), 8.1.)-8.4.), 8.7.),

9.1.)-9.2), 10.2), 10.3.) és 10.4.) pontjaiban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget,
mely súlyos szerződésszegésnekminősül,

II) a Lízingbevevő jelen szerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettsége
teljesítésének késedelme a 15 napot meghaladja,

mm) a Lízingbevevő vagy a dologi adós megszegi a jelen szerzödésböl eredő fizetési
kötelezettségekteljesítésének biztosítására szolgáló biztosítéki szerződést,

nn) A Lízingbevevő a Lízingbeadó által előírt adatszolgáltatási, tájékoztatási
kötelezettségének a Lízingbeadó erre irányuló felhívásában foglaltak ellenére sem tesz
eleget,

00) a Gépjármű káresemény folytán jelentős értékvesztést szenved, vagy az időközben
bekövetkező árfolyamváltozások hatására a Gépjármű fedezeti értéke jelentős mértékben
lecsökken és a Lízingbevevő nem gondoskodik a Lízingbeadó részéről elfogadható
mértékű biztosíték nyújtásáról

pp) a nem magánszemély Lízingbevevő ellen felszámolási eljárást kezdeményezett harmadik
személy, illetve ha az ilyen Lízingbevevőcsöd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárást
kezdeményezettönmaga ellen,

qq) a Lízingbevevőellen végrehajtásieljárás indult
rr) a Lízingbevevőnek Lízingbeadóval szemben fennálló bármely egyéb jogviszonyát

szerződésszegésmiatt a Lízingbeadójogosult felmondani,
ss) az Üzletszabályzatáltalános részében meghatározott egyéb esetekben.

11.7.) A szerződés azonnali hatállyal történő felmondása esetén a Lízingbevevő köteles a
Lízingbeadó felhívására a Lízingbeadó jelen szerződésre tekintettel felmerült valamennyi követelését

.e..
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(ideértve az elmaradt lízingdíjak, továbbá a késedelmi kamat összegét, a szerződésre tekintettel
fizetendő díjakat, valamint a Lízingbeadó érdekkörében a szerződés idő előtti felmondására tekintettel
felmerült költségeket) a felhívásban megjelölt határidőre megfizetni.

11.8.) A lízing szerződés azonnali hatállyal történő felmondás miatt történő megszűnése esetén a
Lízingbevevő Gépjárműre vonatkozó használati és birtoklási joga is megszűnik, és köteles azt
tartozékaival és okmányaival együtt a felmondás kézhezvételét követö 2 munkanapon belül a
Lízingbeadó részére átadni. Amennyiben Lízingbevevő birtokba adási kötelezettségének nem tesz
eleget, a Lízingbeadó jogosult a Gépjárművet a Lízingbevevő költségére

m) birtokba venni és elszállíttatni,
n) jogosulatlan használatát megakadályozni,
o) hatósági engedélyeinek visszavonásáról intézkedni.

11.9.) A Gépjárművet a Lízingbevevő a jelen szerződés 7.4.) pontjában rögzítettek szerinti normál
elhasználódásnak megfelelő állapotban köteles átadni a Lízingbeadó részére. Amennyiben a normál
állapot nem biztosított, a Lízingbeadó ebből származó kárát jogosult Lízingbevevővel szemben
érvényesíteni.

11.10.) Abban az esetben, ha jelen szerződés a Lízingbevevő halála miatt szűnik meg, a Uzingbeadó
a jogerős hagyatéki végzésben megjelölt örökösökkel számol el.
XII. Elszámolás

12.1.) A Lízingbeadó a Lízingbevevő számára minden naptári évről a tárgyévet követő január 31-ig
tételes elszámolást küld.

12.2.) A jelen szerződés azonnali hatályú felmondása vagy futamidő lejárata előtti megszüntetése
esetén a Lízingbeadó a szerződés megszűnésének időpontjára tételes elszámolást készít. Az
elszámolás tartalmazza a Lízingbeadónak a Lízingbevevővel szemben jelen megállapodás alapján
ezen időpontban fennálló követeléseit jogcím szerint, illetőleg a teljes követelés összegét csökkentő
tényezőket.

A Lízingbeadó a Lízingbevevővel szemben fennálló követeléseivel szembe állítja a
visszaszármaztatott Gépjármű értékesítéséből ténylegesen befolyt, illetőleg a biztosító által a
Lízingbeadó részére a Gépjárműre tekintettel folyósított összeget. A Lízingbevevő tudomásul veszi,
hogy az elszámolásban közölt követelésösszeget a Lízingbeadó a Gépjármű értékesítését követően,
az abból befolyó, a számláján jóváírt vételár összegének ismeretében azonban a birtokbavétel
időpontjára visszamenőleges hatállyal csökkenti. A Lízingbeadó a Gépjármű értékesítésére határidőt
nem vállal, az elszámolás kézhezvétele és a vételárösszegnek a Lízingbeadó számláján történő
jóváírásáig eltelt időszakban a Lízingbevevő viseli a finanszírozási és egyéb kockázatokat, azaz a
jelen szerződés szerinti kamatfizetési kötelezettsége a részéről meg nem fizetett összeg után
folyamatosan fennáll. Abban az esetben, ha a Lízingszerződés a lízingdíjakat devizában állapítja
meg, a Gépjármű forintban megállapított áron történő értékesítése esetén a Lízingbeadó a
Lízingbevevővel szemben devizában megállapított követelését a Gépjármű értékesítési árának az
MNB által az adott devizára az elszámolás napjára jegyzett közép árfolyamon számított ellenértékével
csökkenti.

12.3.) Az elszámolás alapján fennálló követelést a fizetési kötelezettséggel érintett fél az elszámolás
kézhezvételét követő 5 munkanapon belül köteles a jogosult felé kiegyenlíteni.
XIII. Vegyes rendelkezések

13.1.) A Lízingbevevőjelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Lízingbeadót, hogyaLízingbeadó
által rendelkezésére bocsátott azonosító kód alkalmazásával a Lízingbeadó rendelkezésére álló bank
, biztosítási vagy üzleti titoknak rninösülö bármely tényt, adatot vagy információt telefonos
ügyfélszolgálatán keresztül a kód birtokában lévő személynek kiadhassa. A Lízingbevevő tudomásul
veszi, hogy az azonosító kód a Lízingbevevő személyes azonosítását szolgálja, alkalmazása esetén a
Lízingbeadó a Lízingbevevötől további azonosítást nem kér. Az azonosító kód alkalmazásával a
Lízingbeadó a Lízingbevevő telefonon adott utasításainak erre vonatkozó külön írásbeli megállapodás
hiányában is eleget tesz.

A Lízingbevevő jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogya rendelkezésére
bocsátott/bocsátandó "azonosító kódot" csak személyesen használja, valamint hogy az "azonosító
kódot" megőrzi, és azt mások rendelkezésére nem bocsátja. A Lízingbevevő jelen szerződés
aláírásával tudomásul veszi, hogy az "azonosító kód" elvesztéséből, mások részére történt átadásából
származó felelősség kizárólag őt terheli és a Lízingbeadó az ebből eredő bárminemű felelősségét
kizárja. A Lízingbevevő jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy az "azonosító kód" elvesztését,
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megsemmisülését, mások számára való hozzáférését haladéktalanul írásban bejelenti a Lízingbeadó
részére. Ezen írásbeli bejelentés kézhezvételét követően a Lízingbeadó az "azonosító kód"
alkalmazásával további adatot nem szolgáltat ki.

13.2.) A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződésből eredő jogaik
gyakorlása, illetve kötelezettségeik teljesítése során egymás kölcsönös érdekeire tekintettel járnak el,
a köztük. jelen szerződés teljesítése során felmerült jogvitákat elsősorban békés úton, egyeztető
tárgyalások útján rendezik.

A Felek, a jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitáik esetére, a hatásköri szabályokra és a
pertárgy értékére való tekintettel, kikötik a Lízingbeadó székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező
bíróság kizárólagos illetékességét.

13.3.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok -
különös tekintettel a Polgári törvénykönyv, továbbá a Lízingbeadó Üzletszabályzatának rendelkezései
irányadóak. A Lízingbeadó a fogyasztó hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 16. § (1) bek 24.
pontjában foglaltak alapján tájékoztatja az Lízingbevevőt, hogy felügyeleti hatósága a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete, amelynek címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

13.4.) Jelen szerződés kizárólag az itt felsorolt mellékletekkel együttesen érvényes. Jelen szerződés
aláírásával a Lízingbevevő kifejezetten elismeri, hogy a fenti okiratokat a számára hiánytalanul
átadták. Jelen szerződés hatálybalépésének feltétele a Gépjárműre vonatkozó adásvételi szerződés
hatálybalépése és Lízingbeadó által a Lízingbevevő fizetési kötelezettségei teljesítésének
biztosítékaként esetlegesen előírt egyéb biztosítéki szerződés(ek) hatályba lépése.

13.5) Jelen szerződés aláírásával a Lízingbevevő kijelenti, hogyaszerződéskötést megelőzően a
hatályos magyar jogszabályok, valamint az Etikai kódex által előírt valamennyi tájékoztatást megkapta
a Lízingbeadótól, és a szerződés megkötésére vonatkozó döntését saját, illetőleg háztartása
teherviselési képességének ismeretében, kellő mérlegelés után hozta.

13.6.) Jelen szerződés aláírásával a Lízingbevevő a pénzmosás megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 8..§-ában foglaltaknak megfelelően kijelenti, hogya
szerződésben részletezett szolgáltatást a saját nevében és javára veszi igénybe.

13.7.) A felek egyéb megállapodásai:

Felek jelen szerződést átolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag aláírják.

Kelt: Budapest, 2014. 04 hónap 30 nap

.«: t,Jf1,
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K&H Bank Zrt.
Lízingbeadó

lA .~_:
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ALFÖLDVíz Zrt.
Lízingbevevő

Mellékletek:
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet

Üzletszabályzat
Lízingdíj fizetési ütemezés
Adásvételi jegyzőkőnyv, Átadás-átvételi jegyzőkönyv
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FIZETÉSI ÜTEMTERV
2. számú melléklet

1.
2.
3.

Vételár:
Lízing időtartama:
1 havi BUBOR szerződés kötés kori értéke:

5386659 HUF
60 hónap

2,6%
4. Lízingdíj fizetési ütemezés:

Sorszám Esedékesség Tőke Kamat Lízi'!9_d.!j_1. átadás-átvételt megelőzően 1993488 HUF - 1993488 HUF2. 2014.06.02 48851 HUF 16138 HUF 64989 HUF3. 2014.07.02 49596 HUF 15393 HUF 64989 HUF4. 2014.08.04 48308 HUF 16681 HUF 64989 HUF5. 2014.09.02 50545 HUF 14444 HUF 64989 HUF6. 2014.10.02 50279 HUF 14710 HUF 64989 HUF7. 2014.11.03 49545 HUF 15444 HUF 64989 HUF8. 2014.12.02 51214 HUF 13775 HUF 64989 HUF9. 2015.01.02 50507 HUF 14482 HUF 64989 HUF10. 2015.02.02 50748 HUF 14241 HUF 64989 HUF11. 2015.03.02 52344 HUF 12645 HUF 64989 HUF12. 2015.04.02 51238 HUF 13751 HUF 64989 HUF13. 2015.05.04 51046 HUF 13943 HUF 64989 HUF14. 2015.06.02 52580 HUF 12409 HUF 64989 HUF15. 2015.07.02 52394 HUF 12595 HUF 64989 HUF16. 2015.08.03 51 812 HUF 13177 HUF 64989 HUF17. 2015.09.02 52874 HUF 12115HUF 64989 HUF18. 2015.10.02 53117HUF 11 872 HUF 64989 HUF19. 2015.11.02 52974 HUF 12015 HUF 64989 HUF20. 2015.12.02 53606 HUF 11383 HUF 64989 HUF21. 2016.01.04 52739 HUF 12250 HUF 64989 HUF22. 2016.02.02 54458 HUF 10531 HUF 64989 HUF23. 2016.03.02 54700 HUF 10289 HUF 64989 HUF24. 2016.04.04 53558 HUF 11431 HUF 64989 HUF25. 2016.05.02 55520 HUF 9469 HUF 64989 HUF26. 2016.06.02 54770 HUF 10219 HUF 64989 HUF27. 2016.07.04 54709 HUF 10280 HUF 64989 HUF28. 2016.08.02 55916 HUF 9073 HUF 64989 HUF29. 2016.09.02 55557 HUF 9432 HUF 64989 HUF30. 2016.10.03 55821 HUF 9168 HUF 64989 HUF31. 2016.11.02 56373 HUF 8616 HUF 64989 HUF32. 2016.12.02 56633 HUF 8356 HUF 64989 HUF33. 2017.01.02 56624 HUF 8365 HUF 64989 HUF34. 2017.02.02 56893 HUF 8096 HUF 64989 HUF35. 2017.03.02 57921 HUF 7068 HUF 64989 HUF36. 2017.04.03 57196 HUF 7793 HUF 64989 HUF37. 2017.05.02 58181 HUF 6808 HUF 64989 HUF38. 2017.06.02 57988 HUF 7001 HUF 64989 HUF39. 2017.07.03 58264 HUF 6725 HUF 64989 HUF40. 2017.08.02 58749 HUF 6240 HUF 64989 HUF41. 2017.09.04 58422 HUF 6567 HUF 64989 HUF42. 2017.10.02 59668 HUF 5321 HUF 64989 HUF43. 2017.11.02 59382 HUF 5607 HUF 64989 HUF44. 2017.12.04 59493 HUF 5496 HUF 64989 HUF45. 2018.01.02 60273 HUF 4716 HUF 64989 HUF46. 2018.02.02 60234 HUF 4755 HUF 64989 HUF47. 2018.03.02 60953 HUF 4036 HUF 64989 HUF

"~...:-1
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48. 2018.04.02 60810 HUF 4179 HUF 64989 HUF49. 2018.05.02 61225 HUF 3764 HUF 64989 HUF50. 2018.06.04 61 159 HUF 3830 HUF 64989 HUF51. 2018.07.02 62002 HUF 2987 HUF 64989 HUF52. 2018.08.02 61977 HUF 3012 HUF 64989 HUF53. 2018.09.03 62184 HUF 2805 HUF 64989 HUF54. 2018.10.02 62723 HUF 2266 HUF 64989 HUF55. 2018.11.02 62865 HUF 2124 HUF 64989 HUF56. 2018.12.03 63164 HUF 1825 HUF 64989 HUF57. 2019.01.02 63514 HUF 1475 HUF 64989 HUF58. 2019.02.04 63688 HUF 1301 HUF 64989 HUF59. 2019.03.04 64159 HUF 830 HUF 64989 HUF60. 2019.04.02 64415 HUF 574 HUF 64989 HUF61. 2019.05.02 64691 HUF 298 HUF 64989 HUF

Kelt: Budapest, 2014.04.30.

~ ....L.!.J.~1.....
K&H Bank Zrt.

Lízingbeadó

.e: ,\

':("



Szerződésszám: 2014000101-GG

K&H
GÉPJÁRMŰ TÁRGYÁBAN KÖTÖTT

ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LíZINGSZERZÖOÉS o 6 -05- 2014

Amely létrejött

Név: K&H Bank Zrt.
Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Cégjegyzékszám: 01 10 041043 ÉS
Csoportadó-azonosító szám: 17780120-5-43

mint Lízingbeadó
között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

Név: ALFÖLDVíz Zrt.
Székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Cégjegyzékszám: 04 10001580
Adószám: 13100887-2-04

mint Lízingbevevő

I. A lízingszerződés tárgya és pénzügyi feltételei
1.1. Jelen szerződés alapján a Lízingbeadó vállalja, hogy a jelen szerződésben meghatározott
Gépjárművet megvásárolja, annak érdekében, hogy azt a Lízingbevevő részére zárt végű pénzügyi
lízingbe adja. A szerződés aláírásával a Lízingbevevő a Gépjárművet lízingbe veszi és vállalja, hogya
szerződésben megállapított díjakat határidőre megfizeti a Lízingbeadó részére. A Gépjármű a
futamidő letelte, a lízingdíjak és a maradványérték megfizetése után Lízingbeadó erre vonatkozó
külön nyilatkozatával a Lízingbevevő tulajdonába kerül (zárt végű pénzügyi lízing). A lízingjogviszony
megfelel a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII törvényben foglalt
rendelkezéseknek.

1.2 A Gépjármű azonosítói
Gyártmány, Citroen Jumpy 1200 Atadás várható Atadás-átvételi jegyzőkönyv
típus: Comfort L2H1 2.0 HDi időpontla: szerint
Eurotax kód: - Szállító: "Meszlényi-Autó" Kft.
Alvázszám: Atadás-átvételi Szállító székhelye: 5600 Békéscsaba,Almáskerti

jegyzőköf!Y_vszerint Ipari Park 2.
Motorszám: Atadás-átvételi Szállító

0409004726jegyzőkönyv szerint cégj~zékszám:
G_yártásiév: 2014 Gyári extrák: -
Forgalmi Atadás-átvételi Kiegészítő extrák:rendszám: jegyzőkönyv szerint -

1.3 A pénzügyi lízingszerződés pénzügyi feltételei

A lízingdíjak megállapításánál alapul
4241 464,- Ftvett, áfa nélküli piaci ár:

Első lízingdíj össz~e és devizaneme: 1 993488,- Ft
Első lízi'!9_díjesedékessége: átadás-átvételt mE~9_előzően
A havi lízingdíj összege és devizaneme: 64989,- Ft

a díjfizetések esedékessége a
A pénzügyi lízingszerződés futamideje: 60 hónap mellékelt fizetési ütemezés

szerint
Deviza szerződés kötéskori árfo_!yama: -
Referencia kamatláb I mértéke az

1 havi BUBOR 2,60%elfo_g_adásidőpontjában:
Alkalmazott kamatfelár: 3,0% p. a.
THM mértéke -
A lízi'!9_d!i_aktőke-kamat megbontása: a törlesztési ütemezésbenfoglaltak szerint
Maradványérték összege és - -deviza neme

Egyéb díjak költségek Jelen szerződés 4.3 pontja, valamint a Lízingbeadó
kondíciós listála szerint

..te:
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1.4 Biztosítékok

Szerződés me nevezése Kelte KötelezettFelhatalmazó levél
ALFOLDVIZ Zrt.

1.5 Biztosítás

CASCO Kötelező felelősség-Biztosító neve biztosító neve
CASCO Kötelező felelősség-Biztosítás biztosítás típusa
t~usa
Biztosítási 10%, de minimum 50.000,- Ft
önrész

A Lízingbevevő a jelen szerződés tárgyát képező Gépjárműre köteles teljes körű casco biztosítást
kötni, amelyet a Lízingszerződés hatálya alatt a Lízingbeadó hozzájárulása nélkül nem jogosult
megszüntetni vagy módosítani. A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogya Gépjárműre
vonatkozó átadás átvételi jegyzőkönyvet kizárólag abban az esetben írja alá, ha a gépjármű
rendelkezik Biztosító által előírt minimális védelmi követelményekkel.

II. A pénzügyi lízingszerződés létrejötte és a gépjármű átvétele

2.1.) A szerzödö felek megállapodnak abban, hogyaLízingbeadó a Lízingbevevő által megfelelő
gondossággal kiválasztott gépjárművet a jelen szerződés 1.2. pontjában megjelölt Szállítótól, mint
eladótól megvásárolja, annak érdekében, hogya Lízingbevevő részére lízingbe adja. A megrendelés
és/vagy az adásvételi szerződés aláírásával a Lízingbevevő azt is elismeri, hogy az abban foglaltak
szerinti Gépjármű minden szempontból megfelel lízingbe vételi szándékának, tudomásul veszi
továbbá, hogy az adásvételi szerződésben meghatározott körülmények módosulása miatt a
Lízingszerződés egyes feltételei (szállítási határidő, a Gépjármű beszerzési ára stb.) ezen
változásokkal összhangban megváltozhatnak. Az adásvételi szerződésből eredően a vevőt terhelő
kötelezettségek teljesítése - a vételár szerződés szerinti kiegyenlítésének kivételével _a Lízingbevevőt
terheli.

2.2.) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy mivel a Gépjárművet a saját céljaira maga választotta
ki, a Lízingbeadó semmilyen formában nem felel a Gépjármű lízingbeadás céljára történő
hasznosíthatóságáért és az Adásvételi Szerződésben foglalt szállítói kötelezettségek Szállító részéről
történő teljesítéséért. E címen a Lízingbevevő a Lízingbeadóval szemben sem a lízingdíj
csökkentésére, sem a lízingdíj megfizetésének beszüntetésére, sem bármilyen kártérítésre nem
támaszthat igényt.

2.3.) Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerzödés rendelkezései szerint az első lízingdíjnak és
ÁFA-nak megfelelő, vagy egyébként a Lízingszerződés alapján a Lízingbeadó részére járó bármely
egyéb összeget a Szállító részére köteles megfizetni, a Gépjármű vételárának kiegyenlítése során a
Lízingbeadó ezen összegeket aSzállítóra engedményezi a Gépjármű vételára kiegyenlítésének
keretében. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogyaLízingbeadó a Gépjármű még ki nem egyenlített
vételárát (engedményezés esetén a Gépjármű vételárának a Lízingbevevő által igazoltan a Szállító
részére kifizetett összegekkel csökkentett részét a 2.5.) pontban foglaltak szerinti átadás-átvételi
jegyzőkönyv kézhezvételét, egyben al-il pontban foglaltak maradéktalan és együttes teljesülését
követően fizeti meg a Szállító részére.

a) a Lízingbeadó kézhez vette a Lízingbevevő által aláírt Lízingszerződést, továbbá
amennyiben azt a Lízingbeadó előírta, az ügylettel kapcsolatos érvényesen aláírt
biztosítéki szerződést

b) amennyiben a Gépjármű szállítója nem magánszemély, a Lízingbeadó részére átadásra
kerül a nevére kiállított, a Gépjármű azonosító számát is tartalmazó tételes, szabályos, az
adásvételi szerződésben foglaltak szerinti végszámla, amelynek fizetendő összegében a
Lízingbeadónak járó, de a Lízingbevevő által a Szállítóhoz befizetett összegek is
feltüntetésre kerültek, "pénzügyileg rendezett" megjegyzéssel, (magánszemély Szállító
esetén a számlát az adásvételi szerződés, illetőleg a Szállítónak a részére megfizetett
összegre vonatkozó nyilatkozata helyettesíti)

c) az Lízingbevevő részéről maradéktalanul megfizetésre került az első lízingdíj és az ÁFA
összege,

d) a Gépjárműre megkőtésre került a jogszabály által előírt kötelező gépjármű
felelősségbiztosítás,

J
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e) a Gépjármű rendelkezik a felszereltségre is vonatkozó, Európára kiterjedő területi hatályú,

teljes körű, és legfeljebb a saját erőnek megfelelő arányú önrészesedést előíró CASCO
biztosítással, amelyben kedvezményezettkénta Lízingbeadó került feltüntetésre,

f) amennyiben a biztosítás nem halasztott díjfizetésű, az első biztosítási idöszakra szóló
biztosítási díjak a Lízingbevevő részéről befizetésre kerültek, és ezt az Uzingbevevő a
Lízingbeadó felé befizetési bizonylattal igazolta

g) a Gépjárműbe beszerelésre kerültek - amennyiben van ilyen - a biztosítótársaság egyedi
előírásainak megfelelő vagyonvédelmi berendezések és ennek tényét a Lízingbevevő a
Uzingbeadó felé számlákkal igazolta.

h) a Gépjármű átírása megtörtént, az illetékes okmányiroda igazolta, hogya finanszírozott
gépjármű törzskönyvét a Lízingbeadónak továbbítja.

i) a Lízingbeadó részére átadásra került a forgalmi engedély másolata, amelyben a felek
megállapodásának megfelelően a Lízingbeadó, mint tulajdonos vagy a Lízingbevevő, mint
üzembentartó került feltüntetésre.

2.4.) A Lízingbeadó a Gépjárműre vonatkozó hatályos adásvételi szerződés és a Lízingbevevő
fizetési kötelezettségei teljesítésének biztosítékaként előírt biztosítéki szerződések kézhezvételét
követően felhatalmazza a szállítót a Gépjármű Lízingbevevő részére történő átadására.

2.5.) A Gépjármű birtokbavétele során a Lízingbevevő egyben a Lízingbeadó képviseletében is
eljár, tekintettel arra, hogya Gépjármű Lízingbevevő által történő átvétele a Gépjárműnek az
adásvételi szerződés teljesítése érdekben történő birtokbavételét is jelenti. A Gépjármű átadását a
Lízingbevevő köteles a Szállítóval együttesen a Lízingszerződés mellékletében meghatározott formájú
átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával a Lízingbevevő a
2.3 a)-i) pontjaiban írt feltételek maradéktalan megvalósulásántúl az alábbiakat igazolják:

a) a Gépjármű okmányai szabályszerűen kerültek kiállításra és átadásra,
b) a Gépjármű megfelel az adásvételi szerződésben foglaltaknak,
c) a Gépjármű hibátlan, az állapotfelmérési lapon rögzítetteknek megfelelő, kipróbált

műszaki állapotban, a megrendelésben és/vagy az adásvételi szerződésben rögzített
tartozékokkal együtt került átadásra, a Lízingbevevő részéről birtokba vételre;

d) a Gépjármű rendelkezik az előírt KRESZ tartozékokkal, forgalmi és egyéb okmányai
szabályszerűen kiállításra és átadásra kerültek és hatósági jelzései megfelelnek az
okmányokban foglaltaknak.

e) a Gépjármű érvényes és további feltételek bekövetkezésétől nem függő gépjármű
felelősség és CASCO biztosítással rendelkezik.

A Lízingbevevő és az általa és a Szállító által érvényesen aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyvet,
továbbá a Gépjármű okmányainak másolatát az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláíratását követően
haladéktalanul belül köteles átadni a Lízingbeadó részére.

2.6.) Lízingbevevő jogosult a Lízingszerződéstől a vételár Lízingbeadó részéről történő
maradéktalan kifizetését megelőzően a Lízingbeadóhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával
elállni. Ilyen esetben a Lízingbevevő elállási nyilatkozatával egyidejűleg köteles a Lízingbeadónak
megfizetni a Lízingszerződésés az arra tekintettel kötött Adásvételi szerződés megkötésére tekintettel
felmerült költségeit és kárait. A Lízingbeadó jogosult ezen összegeket a részére megfizetett elsö
lízingdíj terhére elszámolni. A Lízingbeadó abban az esetben jogosult jelen Lízingszerződéstől elállni,
ha az illetékes okmányiroda a Gépjármű tulajdonosváltásának a gépjármű nyilvántartásban történő
átvezetését bármely okból megtagadja. Ilyen esetben a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadónak az
ügylettel kapcsolatosanfelmerült költségeit a Lízingbeadórészére megtéríteni.

2.7.) Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződés hatályba lépését megelőzően birtokba vette a
Gépjárművet, vagy a Lízingbeadó teljesítette a Gépjármű vételárára vonatkozóan fennálló fizetési
kötelezettségét, a Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződést a felsorolt hatályba lépési feltételek
megvalósulásának elmaradása esetén is hatályosnaktekinteni.

2.8.) A Gépjármű törzskönyv átvételére és őrzésére vagy kiállítása felfüggesztésének
kérelmezésére kizárólag a Lízingbeadó, mint tulajdonos jogosult. Amennyiben a törzskönyv bármely
okból a Lízingbevevőhöz kerülne, köteles azt haladéktalanul a Lízingbeadó részére átadni, ennek
elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minösul. A törzskönyv a lízingjogviszony időtartama alatt a
Lízingbeadó birtokában marad.

III. A Lízingbeadó felelőssége, jogok átruházása

3.1.) A Lízingbevevőtudomásul veszi, hogy tekintettel arra, hogyaGépjárművet maga választott ki,
a Lízingbeadó semmilyen formában nem felel a Gépjármű lízingbeadás céljára történő
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hasznosíthatóságáért. E címen a Lízingbevevő a Lfzingbeadóval szemben sem a lízingdíj
csökkentésére, sem a lízingdíj megfizetésének beszüntetésére, sem bármilyen kártérítésre nem
támaszthat igényt. Ugyanezen okból nem terheli a Lízingbeadót semmiféle felelősség a Gépjármű
származásáért, műszaki állapotáért, rejtett vagy egyéb hibájáért. A Gépjármű bármilyen
meghibásodásából eredő káresemény nem mentesíti a Lízingbevevőt a Lízingbeadóval szemben
fennálló fizetési kötelezettsége teljesítése alól.

3.2.) A Lízingbeadó a Lízingszerzödés aláírásával, a Szállítóval létrejött Adás vételi szerződésben
számára biztosított kellékszavatossági és jótállási jogait • kezesi felelőssége kifejezett kizárása
mellett, • a Uzingbevevőre engedményezi, ezzel felhatalmazza a Lízingbevevőt ezen jogoknak
közvetlenül a Szállítóval szemben történő érvényesítésére. Az Adásvételi szerződés teljesítésével
kapcsolatban a Lízingbeadó a vételárfizetésen kívül semminemű felelősséget nem vállal. Amennyiben
a Lízingbeadót perbe hívják a Szállító és a Lízingbevevő közötti bármely· hibás teljesítéssel vagy
egyéb, az Adásvételi szerződésből eredő jogok érvényesítésével kapcsolatos - jogvitában, úgy annak
költségeit a Lízingbevevő köteles viselni. A szavatossági jogok gyakorlásának elmulasztásából eredő
minden kár a Lízingbevevőt terheli.

IV. A szerződéssel kapcsolatos díjak, költségek
4.1.) A Lízingbevevő jelen szerződés hatálya alatt a jelen megállapodáshoz csatolt fizetési
ütemtervben meghatározott mértékű lízingdíjat, köteles megfizetni. A jelen szerződés alapján
fizetendő lízingdíjak megállapítása során alkalmazott pénzügyi kondíciókat a felek jelen megállapodás
1.3.) pontjában rögzítik. A lízingdíjak tőke- és kamatrészből tevődnek össze, amely a törlesztési
ütemezésben kerül rögzítésre. A Felek megállapodnak, hogyalízingdíjak vonatkozásában az
elszámolási időszak a Lízingszerződés fizetési ütemtervében meghatározott lízingdíjak esedékessége
közötti időszak. Az elszámolási időszak utolsó napja a lízingdíj esedékességének napja, ami egyben a
nyújtott szolgáltatás teljesítési időpontja is. A Lízing jogviszony szerinti ügyletindításkor fizetendő első
lízingdíj teljesítési időpontja a Lízingszerződés szerinti átadás-átvétel napja, ami egyben a nyújtott
szolgáltatás teljesítési időpontja is. A Felek megállapodnak, hogya Lízingbevevő az első lízingdíjat a
teljesítési időponttal azonos időpontban fizeti meg.

4.2.) A szerzödö felek megállapítják, hogy mind a jelen szerződés szerint fizetendő lízingdíjak az
1.3.) pontban megjelölt referencia kamat alapján változó kamatozásúak, ennek megfelelően a
Lízingbeadó a szerződésben megállapított lízingdíjat jogosult a szerződésben megjelölt referencia
kamatláb megváltozásával összhangban megváltoztatni. A Lízingbeadó a referencia kamat
változásáról rendszeresen, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségen kifüggesztve, illetőleg a
honlapján tájékoztatja a Lízingbevevőt. A lízingdíj megváltozásáról a Lízingbeadó a havonta
megküldésre kerülő díjbekérőn értesíti a Lízingbevevőt. A lízingdíj referencia-kamat változás
következében történő, fentiek szerinti megváltoztatását a Lízingbevevő szerződésmódosítás, illetöleg
minden egyéb értesítés nélkül a számla kézhezvételével elfogadja.

4.3) A szerződéssel kapcsolatosan a futamidő során felmerülő egyéb díjak, költségek

A jelen szerződés hatálya alatt a Lízingbevevö az alábbiakban meghatározott díjak fizetésére köteles,
amely díjak mértéke a Lízingbeadónak az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében kifüggesztett,
továbbá honlapján közzetett mindenkori Kondíciós listájában kerül meghatározásra.

Lezárási díj: a Lízingbevevő által a szerződésnek az abban meghatározott futamidő lejáratát
megelöző, bármely okból történő megszűnése esetén fizetendő díj, amely a szerződés
megszűnésekor hátralévő, le nem járt tőketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és
legalacsonyabbösszegét a Kondíciós lista tartalmazza.

Előt6rlesztési díj: a Lízingbevevő által kezdeményezett, az esedékes fizetési kötelezettséget
meghaladó összegű befizetés után fizetendő díj, feltéve, hogy az előtörlesztéssel a szerződés nem
szűnik meg. Az előtörlesztési díj az előtörlesztett tőkeösszeg százalékában kerül megállapításra és
legalacsonyabbösszegét a Kondíciós lista tartalmazza.

Fizetési felszólítás díja: a Lízingbevevő fizetési késedelme következtében a Lízingbeadó fizetésre
felszólító levelének kiküldése esetén fizetendő díj, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként
kerül megállapításra.

Szerződés felmondási díj: a Lízingbeadó által a Lízingbevevő szerződésszegése következtében
kezdeményezett azonnali hatályú szerződés felmondás esetén fizetendő díj, amelyalkalmankénti,
meghatározott összegként kerül megállapításra.

Futamidő módosítás díja: a szerződésben meghatározott futamidő Lízingbevevő által kezdeményezett
módosítása esetén fizetendő díj, amely a szerzödés módosításakor hátralévő, le nem járt tőketartozás

{ic' re: l
. ,



Szerződésszám: 2014000101-GG

K&H
százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a Kondfciós lista
tartalmazza.

Fizetési ütemezés módosításának díja: a szerződésben meghatározott fizetési ütemterv Lízingbevevő
által kezdeményezett módosítása esetén fizetendő díj, amely a szerzödés módosításakor hátralévő, le
nem járt tőketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a
Kondíciós lista tartalmazza.

Előt(jrlesztési, futamidő-, ütemezés módosítási kalkuláció elkész/tésének d/ja: a szerződés
Lízingbevevő által kezdeményezett módosítása érdekében a fennálló fizetési kötelezettségeket
tartalmazó új kimutatás elkészítésének díja, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül
megállapításra.

Üzembentartó szeméIvének megváltoztatása után fizetendő díj: meghatározott feltételek fennállása
esetén a szerződés hatálya alá tartozó gépjármű fogalmi engedélyébe bejegyzett üzembentartó
személyének megváltoztatásához történő hozzájárulás esetén a Lízingbevevő által fizetendő díj,
amelyalkalmankénti, meghatározott összegben kerül megállapításra.

Szerződés harmadik személy részéről Wrténő átvállalásával kapcsolatos hitelbírálat díja: a
Lízingbeadóval szerződö fél személyének a Lízingbevevő tartozásainak átvállalásával történő
megváltozására irányuló igényesetén az átvállaló hitelképességének megállapításával kapcsolatos
eljárás díja, amelynek megfizetése a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az átvállalással
kapcsolatos hitelbírálat díja a kérelem benyújtásakor hátralévő, le nem járt tőketartozás százalékos
mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a Kondíciós lista tartalmazza.

Egyéb szerződésmódosítás díja: a szerződésnek a Lízingbevevő által kezdeményezett fentiekben
nem nevesített módosítása esetén fizetendő díj, amely a szerződés módosításakor hátralévő, le nem
járt tőketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a
Kondíciós lista tartalmazza.

Kezes személyének megváltoztatásával kapcsolatos eljárás díja: a szerződésben foglalt
kötelezettségek teljesítésének biztosítékaként kötött készfizető kezességvállalási szerződés
megszüntetése és a Lízingbeadó által hitelképesnek minősitett harmadik személlyel új készfizető
kezességvállalási szerződés megkötése, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerülmegállapításra.

Dokumentáció egyeztetés díja: amennyiben a Lízingbevevö a forgalmi engedély módosítását
követően elmulasztja az adatváltozásról a forgalmi engedély másolatának bemutatásával a
Lízingbeadót értesíteni, a Lízingbeadó az adategyeztetés érdekében megkeresi a közhiteles
nyilvántartást és erre tekintettel a Lízingbevevővel szemben a Kondíciós listában megállapított
egyszeri díjat érvényesít.

Elszámolás készítésének. értesítők, bizonylatok kiállításának díja: a Lízingbevevő kérelmére a
finanszírozási szerződés megszüntetése érdekében fizetendö összeg megállapítása érdekében
készített kimutatás, továbbá elszámolással kapcsolatos értesítések, számviteli bizonylatok
kiállításának díja, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül megállapításra.

Hozzájárulások kiadásának (taxi engedélv. átalakítási engedély, használatba adási engedély, forgalmi
engedély csere, rendszám csere) díja: hatósági engedélyek benyújtásához szükséges finanszírozói
hozzájárulás kiállításának díja, amelyalkalmankénti meghatározottösszegként kerül megállapításra.

Adategyeztetési díj: a Lízingbevevő kérelmére a szerződés másolata, és az Üzletszabályzat, valamint
a szerződéssel kapcsolatos egyéb dokumentumok másolatának, továbbá igazolások és korábban
nem nevesített egyéb nyilatkozatok kiadásának, valamint a rendkívüli adategyeztetés díja, amely
alkalmankénti meghatározott összegként kerül megállapításra.

Deviza alapú szerződés forint alapúvá alakításának díja: a Lízingbevevő kérelmére bármely, forinttól
eltérő idegen devizanem alapú szerződésnek a futamidő alatt kizárólag egy alkalommal történő, forint
alapú szerződéssé történő átalakítása után fizetendő díj.

KHR Ügvféltudakozvánv lekérdezés díja: a Lízingbevevö kérelmére a Központi Hitelinformációs
Rendszerből történő adatlekérdezés díja, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül
megállapításra.

Intervenciós díj: a Lízingbeadó által a Lízingbevevő nem szerződésszerű magatartása következében
tett intézkedések (fizetési felszólítás) következtében felmerülő költségek fedezetéül felszámításra
kerülő, a kondíciós listában megállapított díj. amely a megtett intézkedés sikerétől függetlenül
fizetendő és a szerződés hatálya alatt intézkedésenként ismételten is kiszabható.
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A Lízingbeadó a Kondíciós listát a piaci feltételeknek megfelelően, árazasi elveiben foglaltakkal
összhangban, időszakonként módosítja. A módosított Kondíciós lista az abban megjelölt időponttól
hatályos.

4.4.) Az Lízingbevevőt, mint a Gépjármű használóját és üzembentartóját terheli a Gépjármű
birtoklásával és használatával kapcsolatos valamennyi költség, ideértve a kötelező biztosítás díját, a
Gépjárműre tekintettel kiszabott bírságok, díjak, közterhek (teljesítményadó), valamint a Gépjármű
bárminemű átalakításával kapcsolatosan kirótt bírság, vámpótlék, stb. megfizetését is. Ha a
Lízingszerződés hatálya alatt a Gépjármű birtoklásával vagy használatával kapcsolatban valamely
felmerült költséget, bírságot vagy kárigényt a Lízingbevevő helyett a Lízingbeadó egyenlítene ki,
annak összegét a Lfzingbevevő az erre vonatkozó értesítést követően haladéktalanul köteles
megfizetni a Uzingbeadó részére.

4.5.) A Uzingbevevő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségeit
mindaddig a szerződés szerinti ütemezésben köteles teljesíteni - ideértve azt az időszakot is, ameddig
a Gépjárművet bármely okból nem tudta használni - amíg a szerződés a XI. fejezetben szabályozottak
szerint meg nem szűnik.

4.6.) Amennyiben a Lízingbeadónak a szerződés azonnali hatályú felmondása vagy a Lízingbevevő
érdekkörében bekövetkezett okból történt megszűnése következtében, akár a lejárt tartozások
beszedésével, akár a Gépjármű Lízingbeadó részére történő visszaszármaztatásával vagy a
szerződéssel kapcsolatos biztosítékának érvényesítésével, akár egyéb nem várt okból további
költségei merülnek fel, azokat a Uzingbevevő köteles haladéktalanul megtéríteni.

4.7) A Uzingbevevő tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése
esetén Lízingbeadó a késedelem időtartamára a késedelmesen teljesített összeg után a mindenkor
érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét, devizában megállapított fizetési kötelezettség késedelmes
teljesítése esetén a késedelmes összeg további 2%-kal növelt mértékét számítja fel késedelmi kamat
címén.

4.8.) A Uzingbevevő minden általa fizetendő összeget a fizetési ütemtervben foglalt esedékességi
időpontokban, ennek hiányában a Lízingbeadó felhívására az alábbiak szerint köteles megfizetni:

a) a Lízingbeadó által küldött értesítőn feltüntetett bankszámlára történő átutalással
illetőleg csoportos beszedési megbízás alkalmazásával vagy

b) postai készpénz befizetési utalványon a szerződés azonosító számának
megadásával, vagy
c) bármely K&H Bankfiókban az ügyfélfogadási idő alatt pénztári befizetéssel.

4.9.) A jelen szerződés alapján nyújtott szolgáltatás a 2013. évi CCXXXVII törvény rendelkezései
szerinti pénzügyi szolgáltatás, ennek következtében - a jelen szerződés aláírásának időpontjában
irányadó jogszabályok megváltozásáig - a felszámított szerződéskötési díj, ügyleti és késedelmi
kamat, valamint átvállalási, módosítási és lezárási díj tárgyi ÁFA mentes.

4.10.) A Lízingbeadó a Lízingbevevő által részére megfizetett összegeket - a Lízingbevevő részére
küldött ezzel ellentétes tájékoztatás hiányában, - az alábbi sorrendben tudja be követeléseibe:

z) a Lízingbevevő helyett harmadik személyek felé megfizetett összegek
aa) költségek, díjak
bb) késedelmi kamatok,
cc) lízingdíj kamat tartalma,
dd) lízingdíj tőke tartalma.

V. Az alkalmazott kamatok, költségek és díjak egyoldalú módosítása

5.1.) A Lízingbeadó a Lízingszerződésben megállapított kamat, illetve költség és díjtétel mértékét
jogosult megváltoztatni, amennyiben az adott szolgáltatást befolyásoló feltételek módosulnak. A
Lízingbeadó az alább felsorolt, a kamat-, díj és költségelemekre kihatással bíró huzamosabb ideig
fennálló okok változásának együttes, tényleges hatásainak vizsgálata és alapos elemzése alapján
dönt a finanszírozási szerződés karnat-, díj- vagy költségelemének egyoldalú a kiváltó okok hatásával
arányos mértékben történő módosításáról. Abban az esetben, ha valamely feltétel változása a kamat-,
díj- vagy költségelem csökkentését teszi indokolttá, a Lízingbeadó a Lízingbevevővel kötött
szerződésében az ilyen irányú módosítást is érvényesíti.
Jogi. szabálvozói környezet megváltozása

p) a hitelező - hitel-, és pénzügyi lízingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül
érintő - tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó
jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a hitelezőre kötelező egyéb szabályozók
megváltozása;

,O·-_'--. ,
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q) a hitelező - hitel-, és pénzügyi lízingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan érintő _

tevékenységéhez kapcsolható közteher- (pl. adó-) változása, a kötelező tartalékolási szabályok
változása;

r) kötelező betétbiztosítás összegének, vagy díjának változása.

A pénzpiaci feltételek. a makrogazdasági környezet módosulása
a hitelező forrásköltségeinek változása / pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, így
különösen, de nem kizárólagosan:

Magyarország hitelbesorolásánakváltozása
az országkockázati felár változása (credit default swap)
jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása
bankközi pénzpiaci kamatlábak /hitelkamatok változása
a Magyar Állarn vagy a hitelező által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék
egymáshoz képest történő elmozdulása,
refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve
kibocsátója elismert külső hitelminősítő szervezet általi kockázati besorolásának változása
vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása,
hitelező lekötött ügyfélbetéteinek kamatának változása

A Uzingbevevő kockázati megítélésének megváltozása
a) a Lízingbevevő, illetve a hitelügylet más kockázati kategóriába történő átsorolása a hitelező

vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy belső
adósminősítési szabályzata alapján - különös tekintettel a Lízingbevevő pénzügyi helyzetében
és fizetőképességi stabilitásában bekövetkező változásokra -, ha azt az új kockázati
kategóriába történő átsorolás az értékvesztés ,és ezáltal az alkalmazott kockázati felár
mértékének változtatását teszi indokolttá.

b) A hitelező vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy
hitelező adósminősítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek,
illetve ügyfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati
kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását
teszi indokolttá.

c) A nyújtott kölcsön vagy hitel fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében bekövetkező
legalább 10%-osváltozás.

A Lízingbeadó a kockázati megítélés megváltozása alapján nem érvényesít kamatemelést azon
ügyfeleknél, akik szerződési kötelezettségeiket folyamatosan teljesítették, a hitel futamideje alatt nem
estek fizetési késedelembe.

5.2.) A Lízingbeadó a Lízingszerződéshez kapcsolódó egyéb költséget és díjat évente maximálisan
a Központi Statisztikai Hivatal által közzetett éves átlagos infláció mértékében emel.

5.3.) A Lízingbeadó a fentiekben felsorolt okokon túl vis maior események - hirtelen bekövetkező
nagyfokú pénz- és tőkepiaci zavarok - bekövetkezés esetén átmenetileg, kizárólag a zavar
elhárultáig, a PSzAF egyidejű tájékoztatása mellett jogosult egyoldalúan kamatot, díjat vagy költséget
módosítani.

5.4.) A Lízingbeadó a lízingszerződésben a fentiekben szabályozottak szerinti egyoldalú kamat,
költség és díjmódosításon túl egyéb feltételt, ideértve az egyoldalú módosításraokot adó körülmények
felsorolását is, egyoldalúan nem módosítja a Lízingbevevő számára kedvezőtlenül. A Lízingbeadó
egyoldalúan új díjat vagy költséget nem vezet be, és nem változtatja meg a Lízingbevevőre
hátrányosan a kamat, díj vagy költségelemek számítási módját. A Lízingbeadó a Lízingbevevővel
kötött szerződésnek a Lízingbevevő számára nem kedvezőtlen egyoldalú módosításának jogát
fenntartja.

VI. Előtörlesztés
6.1.) Amennyiben a Lízingbeadó a törlesztési ütemtervben előírt havi esedékes lízingdíj összegénél
magasabb összegű fizetést teljesít, az esedékes fizetési kötelezettség teljesítését követően
fennmaradó összeggel a Lízingbeadó a még esedékessé nem vált tőketartozást csökkenti oly módon,
hogya lízingdíjak száma és esedékességük időpontja nem változik, a fizetendő lízingdíj összege és
annak tőke-kamat megbontás aránya ismételten megállapításra kerül. A Lízingbeadó a módosított
törlesztési ütemezést megküldi a Lízingbevevő részére. Előtörlesztés esetén a Lízingbevevő a
kondíciós lista szerinti Elötörlesztési díj megfizetésére köteles.

·e: ,
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VII. A Gépjármű üzemeltetése
7.1.) A lízingjogviszony időtartama alatt a Lízingbevevő viseli a Gépjármű birtoklásával és
üzemeltetésével összefüggő valamennyi költséget és a kárveszélyt, ideértve azokat a károkat is,
amelyek megtérítésére senki sem kötelezhető. A költségek körében viselni köteles a szerződés
hatálya alatt esetlegesen kiszabásra kerülő szabálysértési és egyéb bírságot, és parkolási díjakat
valamint a kockázatot. A Lfzingbevevő köteles a Gépjárművet az előírásoknak megfelelően
üzemeltetni, javíttatni, karbantartani, és elvárható gondossággal használni, birtokolni. A Lfzingbevevő
köteles biztosítani az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, így kötelessége az
üzemeltetéshez előírt engedélyek beszerzése. A Lízingbevevő a Lfzingbeadó felé kártérítési
felelősséggel tartozik a Gépjármű normál használatot meghaladó értékcsökkenésért, teljes vagy
részleges meghibásodásáért, megrongálódásáért, birtokán kívül kerüléséért.

7.2.) A Lízingbevevő a Gépjármű okmányaiban, hatósági jelzéseiben (forgalmi engedély,
érvényesítő címke, környezetvédelmi kártya, törzskönyv, rendszám) bekövetkezett bármilyen változást
vagy rongálódást köteles az illetékes hatóságnak és a Lízingbeadónak az arról való tudomásszerzést
követő 5 napon belül bejelenteni, illetőleg üzembentartói minőségénél fogva a szükséges
adatmódosítással kapcsolatban eljárni.

7.3.) A Lízingbeadó jelen szerződésben foglalt felhatalmazása alapján a Lízingbevevő jogosult és
egyben köteles a Gépjármű kezelési útmutatójában, szervizkönyvében vagy szervizfüzetében előírt
időpontokban a garanciális vizsgálatokat, rnüszaki állapot ellenőrzést és javításokat, illetve az
időszakos műszaki vizsgálatot elvégeztetni. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogya Gépjármű javítása
új gépjármű esetén kizárólag a Szállító hivatalos márkaszervizei, ennek hiányában a Lízingbeadó által
jóváhagyott szerviz által végeztethető el.

7.4.) A Lízingbevevő köteles a Gépjárművet rendeltetésszerűen használni. Kizárólag a Lízingbeadó
előzetes engedélyével lehet a Gépjárművet verseny, oktatás, taxi, illetőleg bármely más olyan célra
felhasználni, amely a normál használattal együtt járó kopást és elhasználódást meghaladó
elhasználódáshoz vezethet. A Lízingbevevő vétkességtől függetlenül köteles a Gépjármű
meghibásodását vagy rongálódását, saját költségén a károsodást megelőző állapot szerint
helyreállíttatni. A Lízingbevevő az ennek elmulasztásából eredő károkért a Lízingbeadónak kártérítési
felelősséggel tartozik. Ugyancsak kártérítési felelősséggel tartozik a Lízingbevevő azért a kárért, ami a
Lízingbeadót amiatt éri, hogy a Gépjármű piaci értéke elmarad a Gépjárművel azonos típusú (típus és
modell azonosítójú) és életkorú gépjárművek átlagos piaci értékétől, függetlenül attól, hogy a
Gépjármű megfelel-e a forgalmi- és üzembiztonsági előírásoknak, üzemkész és hibamentes
állapotban van-e. Vitás esetben a Lízingbevevő független minőségvizsgáló szerv (a Lízingbeadó által
elfogadott igazságügyi Gépjárműszakértő) szakértői véleményét kérheti. A szakértői véleményezés
költségeit a Lízingbevevő köteles viselni.

7.5.) A Lízingbevevő a Gépjárművön az átadás-átvételkori állapothoz képest utólagos beépítést,
változtatást, átalakítást, feliratok elhelyezését csak a Lízingbeadó előzetes írásos engedélye alapján,
kizárólagosan saját költségére végez(tet)het. A Lízingbeadó írásos felhatalmazása nélkül a "hatósági
átalakítási engedély" nem jogosítja fel Lízingbevevőt az átalakítás elvégzésére vagy elvégeztetésére.
A Gépjármű bármely átalakítása, megváltoztatása, csak a Gépjármű generálimportőrének hivatalos
márkaszervizei, ennek hiányában a Lízingbeadó által jóváhagyott szerviz által végeztethető.

7.6.) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogyaLízingbeadó a beépítéseken és átalakításokon írásos
beleegyezése hiányában is tulajdont szerez. Engedély nélküli beépítés, átalakítás esetében és
különösen a Lízingszerződés megszűnésekor a Lízingbeadó jogosult a Gépjármű átalakítás előtti
állapotának visszaállítását megkövetelni, vagy a Lízingbevevő költségére a visszaállítást elvégeztetni.

7.7.) A Gépjármű használatának vagy birtoklásának szüneteltetésével, illetőleg a Gépjármű
megsemmisülésével összefüggésben keletkezett bármely kár a Lízingbevevőt terheli, és nem érinti a
Lízingbevevő lízingdíj fizetési kötelezettségét. A Gépjármű meghibásodása vagy megsemmisülése
esetén a Lízingbeadó nem köteles cseregépjárművet biztosítani, illetőleg a Gépjármű helyébe lépő
értéket annak helyreállításáravagy pótlására fordítani.

7.8.) A Lízingbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a Gépjármű kizárólag a CASCO
biztosításban megjelölt országokba vihető ki.

VIII. Biztosítás és biztosítási események

8.1.) A Lízingbevevő köteles a birtokbaadással egyidejűleg a Gépjárműre qepjármü
felelősségbiztosítást kötni és a Lízingszerződés megszűnéséig gondoskodni annak fenntartásáról.
Lízingbevevő köteles meggyőződni arról, hogyabirtokbaadás időpontjában aláírt biztosítási ajánlat
alapján a biztosítás létrejött-e. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogya biztosítási szerződés
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hiányából eredö károkat - ideértve a Lízingbeadónál ezzel kapcsolatosan felmerülö károkat is -
viselni köteles, függetlenül attól, hogya biztosítási szerződés létrejöttének elmaradása kinek róható
fel.

8.2.) Káresemény bekövetkezését a Lízingbevevö köteles a Lízingbeadónak - lopáskár esetén
egyidejűleg a területileg illetékes rendőrkapitányságnak - 2 munkanapon belül bejelenteni és a
Biztosítónál a kárrendezés érdekében jelen szerzödésben, valamint a Biztosítótársaság ügyfél és
termék tájékoztatójában foglaltak szerint eljárni. Totálkár és lopáskár káresemény bekövetkezése
esetén a Lízingszerzödés megszűnik, és a felek a káresemény bekövetkezése napjára egymással
elszámolnak. A Lízingbeadó a casco biztosítás alapján a Biztosító által részére fizetett összeggel a
Lízingbevevővel szemben fennálló követelését csökkenti, annak a követelés megszűnését követően
fennmaradó részét a Lízingbevevő részére kifizeti. Abban az esetben, ha a Biztosító által fizetett
összeg nem éri el a Lízingbevevö Lízingbeadóval szemben fennálló teljes tartozását, úgy a
különbözetet a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadó részére a Lízingszerzödés rendelkezései szerint
megfizetni.

8.3.) A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogy a Lízingszerzödés hatálya alatt a
Gépjárművet kizárólag a Szállító hivatalos márkaszervizeiben javíttatja. A Lízingbevevő tudomásul
veszi, hogy jelen kötelezettsége teljesítésének elmulasztása esetén a Lízingbeadó jogosult a
Lízingszerződéstazonnali hatállyal felmondani.

8.4.) A Lízingbevevö köteles a sérült Gépjárművet a káresemény bekövetkezésekor a Lízingbeadó
által elfogadott vagy kijelölt márkaszervizbe szállíttatni, vagy helyszíni felmérést kérni és a
Lízingbeadó utasításai szerint eljárni, tudomásul veszi azonban, hogyakáreseményt szenvedett
Gépjármű helyreállitása a kárszemle jegyzőkönyv alapján a biztosító által fizetendő összeg
ismeretében rendelhető meg.

8.5.) A Lízingbeadó a Lízingszerződés megszűnését nem eredményezö biztosítási esemény
kapcsán a biztosító által fizetendö összeg felvételére egyedi engedélyével felhatalmazhatja a
helyreállítást végző szervizt. A Lízingbevevő erre irányuló kérelmet a kárfelvételi jegyzőkönyv,
valamint a javítási számla (helyreállítása előtti idöpontban javítási előkalkuláció) másolatának
csatolásával nyújthat be a Lízingbeadóhoz.

8.6.) Amennyiben a biztosítótársaság a Lízingbeadónak teljesíti a kifizetést, azt a Lízingbeadó a
Gépjármű helyreállításának igazolását követő 5 munkanapon belül a helyreállítást végző szerviznek,
amennyiben a helyreállítást a Lízingbevevő a szerviznek megelőlegezte és ezt a Lízingbeadó felé
hitelt érdemlően igazolja, a Lízingbevevőnek kifizeti. A Gépjármű megsemmisülése esetén a
Lízingbeadó nem köteles a biztosítási összeget a Gépjármű helyreállításáravagy pótlására fordítani.

8.?) Biztosítási eseményesetén az önrészt a Lízingbevevő köteles megfizetni, illetve a
Lízingszerződés megszűnéséhez vezetö biztosítási esemény kapcsán a Lízingbevevő köteles az
avultatás összegének megfizetésére is. A Lízingszerződés megszűnéséhez vezető biztosítási
esemény bekövetkezésekor a biztosító által fizetett összegek, valamint gazdasági totálkár esetében a
Gépjármű értékesítéséből befolyó összeg (roncsérték) minden esetben a Lízingbeadót illetik meg,
mely összegek a Lízingbevevő tartozásait csökkentik.

8.8.) Abban az esetben, ha a káresemény során bekövetkezett kár összege a Gépjármű értékéhez
viszonyítva különösen magas, akkor a Lízingbeadó a saját megítélése alapján, kockázatai
csökkentése érdekében jogosult a biztosító által kifizetett összeget a Lízingbevevő tőketartozásainak
arányos - esetlegesen a Lízingszerződésmegszűnését is eredményező - csökkentésére fordítani.
IX. Biztosítékok

9.1.) A Lízingbeadó az üzleti kapcsolat fennállása alatt bármikor jogosult a Lízingbevevőtől
megfelelő biztosítékot, vagy a korábban már nyújtott biztosíték kiegészítését kérni annak érdekében,
hogya biztosíték mértéke minden esetben biztosítsa a Lízingbeadó Lízingbevevővel szemben
fennálló követelésének megtérülését. Az alkalmazandó biztosítékot a Lízingbeadó az ügyfélminősítés
során tett megállapítások alapján határozza meg. A Lízingbevevővel kötött egyedi szerződés
biztosítékaként a Lízingbeadó a Polgári törvénykönyvben felsorolt szerződést biztosító
mellékkötelezettségek bármelyikét, továbbá azonnali beszedési jogot, valamint a nem magánszemély
Lízingbevevő tulajdonosának kötelezettségvállalását is előírhatja a jogviszony fenntartásának
feltételeként. Amennyiben a Lízingbevevőa szerződés hatálya alatt a Lízingbeadó által kért biztosíték
nyújtásától elzárkózik, úgy a Lízingbeadójogosult a további szolgáltatások felfüggesztésére, továbbá
megnövekedett kockázatai csökkentése érdekében a szerződés felmondására. A biztosítékok
nyújtásával - ideértve a szerződés megkötését is - fenntartásával és megszűnésével kapcsolatos
valamennyi költség a Lízingbevevőt terheli.
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9.2.) A Lízingbevevő köteles gondoskodni a Lízingbeadó javára alapított biztosíték fedezeti
értékének megőrzéséről. A Lízingbeadó jogosult ellenőrizni a biztosítékok meglétét, illetve azok
megfelelő kezelését. Ha a Lízingbevevő által biztosítékul lekötött vagyontárgy értéke a
szerződéskötéskori állapothoz képest csökken, így már nem nyújt kellő fedezetet, abban az esetben a
Lízingbevevő köteles a biztosítékot megfelelő módon kiegészíteni. A biztosíték értékében,
értékesíthetőségében vagy más lényeges körülményében bekövetkezett változásokról a Lízingbevevő
köteles haladéktalanul tájékoztatni a Lízingbeadót.

9.3.) A Lízingbeadó követelése érvényesítése során jogait oly módon gyakorolja, hogy az a
követeléseinek kielégítését a legeredményesebben szolgálja. A Lízingbeadó követelésének
rendezése során a Lízingbevevő bármely biztosítékul szolgáló vagyontárgyából sortartási kifogás
figyelembe vétele nélkül kereshet kielégítést. A biztosítékok érvényesítése eredményeképpen befolyt
összegeket a Lízingbeadó elsősorban követelése kielégítésére használja fel, az azt meghaladó
mértékben pedig átutalja a Lízingbevevő által megjelölt bankszámlára. A Lízingbeadó követelései
teljes megtérülését követően a Lízingbevevő kérésére és költségére gondoskodik a biztosítékok
felszabadításáról.

9A.) A Lízingbeadóval fennálló üzleti kapcsolat során a Lízingbevevő köteles biztosítani, hogya
Lízingbeadónak a Lizingbevevővel kötött szerződésből eredő jogai és követelései legalább azonosan
(pari passu) rangsorolódjanak a Lízingbevevővel szemben a szerződéskötés időpontjában fennálló és
az azt követően keletkező összes egyéb hitelezői igénnyel. A Lízingbevevő kötelezi magát továbbá
arra, hogy nem hoz olyan döntést és nem vállal olyan kötelezettséget, mellyel a Lízingbeadót más
hitelezőjével szemben kedvezőtlenebb helyzetbe hozná.

X. A Lízingbevevő Gépjármúvel kapcsolatos egyéb kötelezettségei

10.1.) A Lízingbevevő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a
Lizingbeadó tulajdonát sérelem ne érje. A Lízingbevevő a Gépjárművet meg nem terhelheti, el nem
zálogosíthatja, a Lízingbeadó kifejezett erre irányuló írásbeli hozzájárulása nélkül tovább bérbe nem
adhatja, a Gépjármű birtoklását vagy használatát harmadik személynek (magánszemély Lízingbevevő
esetén kivételt képez ez alól a vele közös háztartásban élő vezetői engedéllyel rendelkező nagykorú
közeli hozzátartozó) át nem engedheti. Amennyiben a Lízingbeadó erre engedélyt ad, a Lízingbevevő
a harmadik személy magatartásáért sajátjaként felelős.

10.2.) A Lízingbevevő a Gépjármű eltűnése (ideértve a lopás esetét is), zár alá vétele, lefoglalása,
végrehajtási eljárásba vonása, valamint a nem magánszemély Lízingbevevő ellen induló
végelszámolási, felszámolási, csődeljárás veszélye esetén vagy bekővetkeztekor köteles a
Lízingbeadót haladéktalanul írásban értesíteni. Ugyancsak köteles a Lízingbevevő a Lízingbeadót
értesíteni, amennyiben a Gépjárművel kapcsolatosan a szállítóval szemben a 3.2 pontban foglaltak
alapján szavatossági igényt kíván érvényesíteni. A jelen pontban foglalt értesítések elmulasztása
súlyos szerződésszegésnek rninösül.

10.3.) A Lízingbeadó jogosult a szerződés rendelkezéseinek - különösen azon kötelezettségeknek,
amelyek elmulasztása azonnali hatályú felmondáshoz vezethet - betartását ellenőrizni, amely jog
gyakorlását a Lízingbevevő biztosítani köteles. Ugyancsak köteles a Lízingbevevő a Lízingbeadó
felhívására bármely, a szerződésben foglalt jogok gyakorlásához, illetőleg kötelezettségek
végrehajtásához szükséges nyilatkozatot haladéktalanul megtenni és a vonatkozó okiratot a
Lizingbeadó rendelkezésére bocsátani.

10A.) Amennyiben valamely felügyeleti szerv, illetve hatóság ellenőrzést gyakorol, vagy más olyan
hatósági eljárást végez a Lízingbevevővel szemben, amely a Gépjárműre hatással lehet, a
Lízingbevevő köteles az eljárás megindításáról, megszűnéséről, valamint annak végeredményéről,
illetve a Lízingbeadó erre vonatkozó igénye esetén a Lízingbeadó által az üggyel kapcsolatban feltett,
a szerződés teljesítésével összefüggő kérdésekről a Lízingbeadót haladéktalanul tájékoztatni.
XI. A szerződés megszúnése

11.1.) A jelen szerződés (i) a Lízingbevevö fizetési kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésével,
(ii) a Lizingbeadó azonnali hatályú felmondásával vagy (iii) a Lízingbevevő jogutód nélküli
megszűnésével szünik meg. A Gépjármű megsemmisülésével csak a jelen szerződésben
szabályozottak szerinti lízingjogviszony szűnik meg, az abból eredően fennmaradó, a Lízingbevevő
által a 11.4.) pontban foglaltak szerint fizetendő összeg a jelen szerződés szerint fizetendő lízingdíjak
módosításával, a törlesztésre irányadó szabályok szerint kerül megfizetésre.

11.2.) A jelen szerződés a Lízingbevevő részéről egyoldalúan nem mondható fel, a szerződésnek a
Lízingbevevö által kezdeményezett megszüntetésére kizárólag a VI. fejezetben szabályozott
előtörlesztés esetén kerülhet sor.

O' ~e:
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11.3.) A Uzingbevevő lízingdíj fizetési kötelezettségei maradéktalan teljesítése esetén a Uzingbeadó
írásbeli nyilatkozatot állít ki arról, hogya Uzingbevevő megszerezte a Gépjármű korlátozásmentes
tulajdonjogát.

11.4.) A Gépjármű megsemmisülésének rninösul annak eltulajdonítása, illetőleg az akáresemény,
amelynek következtében a biztosítótársaság megállapítása szerint helyrehozhatatlan műszaki vagy
gazdasági totálkárt szenved. Ha a Gépjárművet eltulajdonítják, abban az esetben a rendőrségi
nyomozást felfüggesztő határozatának, ha a Gépjármű totálkárt szenved, akkor a biztosító totálkárra
vonatkozó nyilatkozatának Uzingbeadó általi kézhezvételekor állapítható meg a Gépjármű
megsemmisülésének, és egyben a Uzingjogviszony megszűnésének időpontja. Ennek megfelelően a
Uzingbevevő akáresemény bekövetkeztétől függetlenül továbbra is változatlan tartalommal köteles
teljesíteni a szerzödésböl eredő fizetési kötelezettségét az alábbi bekezdésben szabályozottak
figyelembevételével. A Gépjármű megsemmisülése esetén a lízing jogviszonyakáresemény
bekövetkezésének időpontjában, azaz visszamenőlegeshatállyal szűnik meg.

Jelen szerzödés aláírásával a felek megállapodnak abban, hogya lízingjogviszonynak a Gépjármű
megsemmisülése következtében történő megszűnésévelegyidejűleg minden kifejezetten erre irányuló
külön jognyilatkozatuk nélkül a megszűnt lízingjogviszonyból eredő tartozások megfizetésére
részletfizetési megállapodást kötnek, amelyet az elszámolás megküldését követően foglalnak írásba.
A részletfizetési megállapodás alapján fizetendő havi részletek összege megegyezik a megszűnt
lízingjogviszony fizetési ütemtervében rögzített összegekkel. A Uzingbevevőnek a lízingjogviszony
futamidő lejárta előtti megszűnéséből eredően keletkezett egy összegű fizetési kötelezettségét a
Uzingbeadó a részletfizetési megállapodás létrejöttét követően, utólag, a rendőrségi nyomozást
felfüggesztő határozatának, illetőleg a biztosító totálkárra vonatkozó nyilatkozatának kézhezvételétől
számított 15 napon belül a 12. pont szerinti elszámolás megküldésével közli. Az elszámolás
ismeretében bármelyik fél igényelheti a jelen pont szerinti részletfizetési megállapodás közös
megegyezéssel történő módosítását. Uzingbevevő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha nem
teljesíti a jelen pont szerint létrejött részletfizetési megállapodás szerinti fizetési kötelezettségét, a
Uzingbeadó jogosult a részletfizetési megállapodást azonnali hatállyal felmondani. Az azonnali
hatályú felmondással a Uzingbevevőnek a megszűnt lízingjogviszonyból eredő, 11.7.) pontban
foglaltak szerint megállapított fizetési kötelezettsége egy összegben, azonnali hatállyal esedékessé
válik.
11.5.) A Ifzingjogviszony 11.1.) pontban foglaltak szerinti megszűnése estén a Uzingbevevő a
Gépjármű birtokában lévő okmányait és tartozékait az elszámolás kézhezvételét követő 2
munkanapon belül köteles átadni a Uzingbeadó képviselője részére. Amennyiben a Uzingbevevő
nem gondoskodott a gazdaságosan nem helyreállítható Gépjárműnek a Uzingbeadó által megjelölt
telephelyre történő elszállíttatásáról, azt a Uzingbeadó a Lízingbevevő költségére elvégezteti.

11.6.) A Uzingbeadó a jelen szerződést azonnali hatállyaljogosult felmondani, ha:
tt) a Lízingbevevő jelen szerzödés 2.8.),4.1.),4.5.),4.6.),7.1.)-7.4.),7.8.), 8.1.)-8.4.), 8.7.),

9.1.)-9.2), 10.2), 10.3.) és 10.4.) pontjaiban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget,
mely súlyos szerződésszegésnek minösül,

uu) a Lízingbevevő jelen szerzödés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettsége
teljesítésének késedelme a 15 napot meghaladja,

vv) a Lízingbevevő vagy a dologi adós megszegi a jelen szerzödésböl eredő fizetési
kötelezettségekteljesítésének biztosításáraszolgáló biztosítéki szerződést,

ww) A Lízingbevevő a Lízingbeadó által előírt adatszolgáltatási, tájékoztatási
kötelezettségének a Uzingbeadó erre irányuló felhívásában foglaltak ellenére sem tesz
eleget,

xx) a Gépjármű káresemény folytán jelentős értékvesztést szenved, vagy az időközben
bekövetkező árfolyamváltozások hatására a Gépjármű fedezeti értéke jelentős mértékben
lecsökken és a Lízingbevevő nem gondoskodik a Uzingbeadó részéről elfogadható
mértékű biztosíték nyújtásáról

yy) a nem magánszemély Lízingbevevőellen felszámolási eljárást kezdeményezett harmadik
személy, illetve ha az ilyen Lízingbevevőcsöd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárást
kezdeményezettönmaga ellen,

zz) a Lízingbevevő ellen végrehajtásieljárás indult
aaa) a Lízingbevevőnek Uzingbeadóval szemben fennálló bármely egyéb jogviszonyát

szerződésszegés miatt a Lízingbeadójogosult felmondani,
bbb) az Üzletszabályzat általános részében meghatározottegyéb esetekben.

11.7.) A szerzödés azonnali hatállyal történő felmondása esetén a Lízingbevevő köteles a
Lízingbeadó felhívására a Lízingbeadó jelen szerződésre tekintettel felmerült valamennyi követelését
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(ideértve az elmaradt lizingdíjak, továbbá a késedelmi kamat összegét, a szerződésre tekintettel
fizetendő díjakat, valamint a Lízingbeadó érdekkörében a szerzödés idő előtti felmondására tekintettel
felmerült költségeket) a felhívásban megjelölt határidőre megfizetni.

11.8.) A lizing szerződés azonnali hatállyal történő felmondás miatt történő megszűnése esetén a
Lízingbevevő Gépjárműre vonatkozó használati és birtoklási joga is megszűnik, és köteles azt
tartozékaival és okmányaival együtt a felmondás kézhezvételét követő 2 munkanapon belül a
Lízingbeadó részére átadni. Amennyiben Lízingbevevő birtokba adási kötelezettségének nem tesz
eleget, a Lízingbeadójogosult a Gépjárművet a Lízingbevevő költségére

p) birtokba venni és elszállíttatni,
q) jogosulatlan használatát megakadályozni,
r) hatósági engedélyeinek visszavonásáról intézkedni.

11.9.) A Gépjárművet a Lízingbevevő a jelen szerződés 7.4.) pontjában rögzítettek szerinti normál
elhasználódásnak megfelelő állapotban köteles átadni a Lízingbeadó részére. Amennyiben a normál
állapot nem biztosított, a Lízingbeadó ebből származó kárát jogosult Lízingbevevővel szemben
érvényesíteni.
11.10.) Abban az esetben, ha jelen szerzödés a Lízingbevevő halála miatt szűnik meg, a Lízingbeadó
a jogerős hagyatéki végzésben megjelölt örökösökkel számol el.

XII. Elszámolás
12.1.) A Lízingbeadó a Lízingbevevö számára minden naptári évről a tárgyévet követő január 31-ig
tételes elszámolást küld.
12.2.) A jelen szerzödés azonnali hatályú felmondása vagy futamidő lejárata előtti megszüntetése
esetén a Lízingbeadó a szerzödés megszűnésének időpontjára tételes elszámolást készít. Az
elszámolás tartalmazza a Lízingbeadónak a Lízingbevevővel szemben jelen megállapodás alapján
ezen időpontban fennálló követeléseit jogcím szerint, illetőleg a teljes követelés összegét csökkentő
tényezőket.

A Lízingbeadó a Lízingbevevővel szemben fennálló követeléseivel szembe állílja a
visszaszármaztatott Gépjármű értékesítéséből ténylegesen befolyt, illetőleg a biztosító által a
Lízingbeadó részére a Gépjárműre tekintettel folyósított összeget. A Lízingbevevő tudomásul veszi,
hogy az elszámolásban közölt követelésösszeget a Lízingbeadó a Gépjármű értékesftését követően,
az abból befolyó, a számláján jóváírt vételár összegének ismeretében azonban a birtokbavétel
időpontjára visszamenőleges hatállyal csökkenti. A Lízingbeadó a Gépjármű értékesítésére határidőt
nem vállal, az elszámolás kézhezvétele és a vételárösszegnek a Lízingbeadó számláján történő
jóváírásáig eltelt időszakban a Lízingbevevő viseli a finanszírozási és egyéb kockázatokat, azaz a
jelen szerzödés szerinti kamatfizetési kötelezettsége a részéről meg nem fizetett összeg után
folyamatosan fennáll. Abban az esetben, ha a Lízingszerződés a lízingdíjakat devizában állapítja
meg, a Gépjármű forintban megállapított áron történő értékesítése esetén a Lízingbeadó a
Lízingbevevővel szemben devizában megállapított követelését a Gépjármű értékesítési árának az
MNB által az adott devizára az elszámolás napjára jegyzett közép árfolyamon számított ellenértékével
csökkenti.

12.3.) Az elszámolás alapján fennálló követelést a fizetési kötelezettséggel érintett fél az elszámolás
kézhezvételét követő 5 munkanapon belül köteles a jogosult felé kiegyenlíteni.

XIII. Vegyes rendelkezések
13.1.) A Lízingbevevőjelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Lízingbeadót, hogyaLízingbeadó
által rendelkezésére bocsátott azonosító kód alkalmazásával a Lízingbeadó rendelkezésére álló bank
, biztosítási vagy üzleti titoknak rninösülö bármely tényt, adatot vagy információt telefonos
ügyfélszolgálatán keresztül a kód birtokában lévő személynek kiadhassa. A Lízingbevevő tudomásul
veszi, hogy az azonosító kód a Lízingbevevő személyes azonosítását szolgálja, alkalmazása esetén a
Lízingbeadó a Lízingbevevötöl további azonosítást nem kér. Az azonosító kód alkalmazásával a
Lízingbeadó a Lízingbevevő telefonon adott utasításainak erre vonatkozó külön írásbeli megállapodás
hiányában is eleget tesz.

A Lízingbevevő jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogya rendelkezésére
bocsátott/bocsátandó "azonosító kódot" csak személyesen használja, valamint hogy az "azonosító
kódot" megőrzi, és azt mások rendelkezésére nem bocsátja. A Lízingbevevő jelen szerződés
aláírásával tudomásul veszi, hogy az "azonosító kód" elvesztéséböl, mások részére történt átadásából
származó felelősség kizárólag őt terheli és a Lízingbeadó az ebből eredő bárminemű felelősségét
kizárja. A Lízingbevevő jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy az "azonosító kód" elvesztését,

l"
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megsemmisülését, mások számára való hozzáférését haladéktalanul írásban bejelenti a Lízingbeadó
részére. Ezen írásbeli bejelentés kézhezvételét követően a Lízingbeadó az "azonosító kód"
alkalmazásával további adatot nem szolgáltat ki.

13.2.) A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerzödésböl eredő jogaik
gyakorlása, illetve kötelezettségeik teljesítése során egymás kölcsönös érdekeire tekintettel járnak el,
a köztük. jelen szerződés teljesítése során felmerült jogvitákat elsősorban békés úton, egyeztető
tárgyalások útján rendezik.

A Felek, a jelen szerzödésböl fakadó esetleges jogvitáik esetére, a hatásköri szabályokra és a
pertárgy értékére való tekintettel, kikötik a Lízingbeadó székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező
bíróság kizárólagos illetékességét.

13.3.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok -
különös tekintettel a Polgári törvénykönyv, továbbá a Lízingbeadó Üzletszabályzatának rendelkezései
irányadóak. A Lízingbeadó a fogyasztó hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 16. § (1) bek 24.
pontjában foglaltak alapján tájékoztatja az Lízingbevevőt, hogy felügyeleti hatósága a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete, amelynek címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

13.4.) Jelen szerzödés kizárólag az itt felsorolt mellékletekkel együttesen érvényes. Jelen szerződés
aláírásával a Lízingbevevő kifejezetten elismeri, hogya fenti okiratokat a számára hiánytalanul
átadták. Jelen szerzödés hatálybalépésének feltétele a Gépjárműre vonatkozó adásvételi szerzödés
hatálybalépése és Lízingbeadó által a Lízingbevevő fizetési kötelezettségei teljesítésének
biztosítékaként esetlegesen előírt egyéb biztosítéki szerződés(ek) hatályba lépése.

13.5) Jelen szerződés aláírásával a Lízingbevevő kijelenti, hogyaszerződéskötést megelőzően a
hatályos magyar jogszabályok, valamint az Etikai kódex által előírt valamennyi tájékoztatást megkapta
a Lízingbeadótól, és a szerzödés megkötésére vonatkozó döntését saját, illetőleg háztartása
teherviselési képességének ismeretében, kellő mérlegelés után hozta.

13.6.) Jelen szerződés aláírásával a Lízingbevevő a pénzmosás megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 8..§-ában foglaltaknak megfelelően kijelenti, hogya
szerződésben részletezett szolgáltatást a saját nevében és javára veszi igénybe.

13.7.) A felek egyéb megállapodásai:

Felek jelen szerzödést átolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag aláírják.

Kelt: Budapest,2014. 04 hónap 30 nap

K ~ L:!.:~~~.~e·j.(:"&H Bank Zrt.
Lízingbeadó
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Mellékletek:
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet

Üzletszabályzat
Lízingdíj fizetési ütemezés
Adásvételi jegyzőkönyv, Átadás-átvételi jegyzőkönyv
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2. számú melléklet
FIZETÉSI ÜTEMTERV

5.
6.
7.

Vételár:
Lízing időtartama:
1 havi BUBOR szerződés kötés kori értéke:

5386659 HUF
60 hónap

2,6%
8. Lízingdíj fizetési ütemezés:

Sorszám Esedékesség Tőke Kamat Lízingdíj
1. átadás-átvételt megelőzően 1993488 HUF - 1 993488 HUF
2. 2014.06.02 48851 HUF 16138 HUF 64989 HUF
3. 2014.07.02 49596 HUF 15393HUF 64989 HUF
4. 2014.08.04 48308 HUF 16681 HUF 64989 HUF
5. 2014.09.02 50545 HUF 14444 HUF 64989 HUF
6. 2014.10.02 50279 HUF 14710 HUF 64989 HUF
7. 2014.11.03 49545 HUF 15444 HUF 64989 HUF
8. 2014.12.02 51 214 HUF 13775 HUF 64989 HUF
9. 2015.01.02 50507 HUF 14482 HUF 64989 HUF
10. 2015.02.02 50748 HUF 14241 HUF 64989 HUF
11. 2015.03.02 52344 HUF 12645HUF 64989 HUF
12. 2015.04.02 51238 HUF 13751 HUF 64989 HUF
13. 2015.05.04 51 046 HUF 13943HUF 64989 HUF
14. 2015.06.02 52580 HUF 12409 HUF 64989 HUF
15. 2015.07.02 52394 HUF 12595 HUF 64989 HUF
16. 2015.08.03 51 812 HUF 13177 HUF 64989 HUF
17. 2015.09.02 52874 HUF 12115HUF 64989 HUF
18. 2015.10.02 53117HUF 11 872 HUF 64989 HUF
19. 2015.11.02 52974 HUF 12015HUF 64989 HUF
20. 2015.12.02 53606 HUF 11 383 HUF 64989 HUF
21. 2016.01.04 52739 HUF 12250 HUF 64989 HUF
22. 2016.02.02 54458 HUF 10531 HUF 64989 HUF
23. 2016.03.02 54700 HUF 10289 HUF 64989 HUF
24. 2016.04.04 53558 HUF 11431 HUF 64989 HUF
25. 2016.05.02 55520 HUF 9469 HUF 64989 HUF
26. 2016.06.02 54770 HUF 10219HUF 64989 HUF
27. 2016.07.04 54709 HUF 10280 HUF 64989 HUF
28. 2016.08.02 55916 HUF 9073 HUF 64989 HUF
29. 2016.09.02 55557 HUF 9432 HUF 64989 HUF
30. 2016.10.03 55821 HUF 9168 HUF 64989 HUF
31. 2016.11.02 56373 HUF 8616 HUF 64989 HUF
32. 2016.12.02 56633 HUF 8356 HUF 64989 HUF
33. 2017.01.02 56624 HUF 8365 HUF 64989 HUF
34. 2017.02.02 56893 HUF 8096 HUF 64989 HUF
35. 2017.03.02 57921 HUF 7068 HUF 64989 HUF
36. 2017.04.03 57196 HUF 7793 HUF 64989 HUF
37. 2017.05.02 58181 HUF 6808 HUF 64989 HUF
38. 2017.06.02 57988 HUF 7001 HUF 64989 HUF
39. 2017.07.03 58264 HUF 6725 HUF 64989 HUF
40. 2017.08.02 58749 HUF 6240 HUF 64989 HUF
41. 2017.09.04 58422 HUF 6567 HUF 64989 HUF
42. 2017.10.02 59668 HUF 5321 HUF 64989 HUF
43. 2017.11.02 59382 HUF 5607 HUF 64989 HUF
44. 2017.12.04 59493 HUF 5496 HUF 64989 HUF
45. 2018.01.02 60273 HUF 4716 HUF 64989 HUF
46. 2018.02.02 60234 HUF 4755 HUF 64989 HUF
47. 2018.03.02 60953 HUF 4036 HUF 64989 HUF

Oldal: 1/8 ~~: n
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48. 2018.04.02 60810 HUF 4179 HUF 64989 HUF

49. 2018.05.02 61225 HUF 3764 HUF 64989 HUF

50. 2018.06.04 61 159 HUF 3830 HUF 64989 HUF

51. 2018.07.02 62002 HUF 2987 HUF 64989 HUF

52. 2018.08.02 61977 HUF 3012 HUF 64989 HUF

53. 2018.09.03 62184 HUF 2805 HUF 64989 HUF

54. 2018.10.02 62723 HUF 2266 HUF 64989 HUF

55. 2018.11.02 62865 HUF 2124 HUF 64989 HUF

56. 2018.12.03 63164 HUF 1825 HUF 64989 HUF

57. 2019.01.02 63514 HUF 1475 HUF 64989 HUF

58. 2019.02.04 63688 HUF 1301 HUF 64989 HUF

59. 2019.03.04 64159 HUF 830 HUF 64989 HUF

60. 2019.04.02 64415 HUF 574 HUF 64989 HUF

61. 2019.05.02 64691 HUF 298 HUF 64989 HUF

Kelt: Budapest, 2014.04.30.
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GÉPJÁRMŰ TÁRGYÁBAN KÖTÖTT

K&H
06 -05- 20U

ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LíZINGSZERZÖOÉS

Amely létrejött

Név: K&H Bank Zrt.
Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Cégjegyzékszám: 01 10041043 ÉS
Csoportadó-azonosító szám: 17780120-5-43

mint Lízingbeadó
között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

Név: ALFÖlDVíz Zrt.
Székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Cégjegyzékszám: 04 10 001580
Adószám: 13100887-2-04

mint Lízingbevevő

I. A lízingszerződés tárgya és pénzügyi feltételei
1.1. Jelen szerződés alapján a Lízingbeadó vállalja, hogy a jelen szerződésben meghatározott
Gépjárművet megvásárolja, annak érdekében, hogy azt a Lízingbevevő részére zárt végű pénzügyi
lízingbe adja. A szerződés aláírásával a Lízingbevevő a Gépjárművet lízingbe veszi és vállalja, hogya
szerződésben megállapított díjakat határidőre megfizeti a Lízingbeadó részére. A Gépjármű a
futamidő letelte, a lízingdíjak és a maradványérték megfizetése után Lízingbeadó erre vonatkozó
külön nyilatkozatával a Lízingbevevő tulajdonába kerül (zárt végű pénzügyi lízing). A lízingjogviszony
megfelel a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII törvényben foglalt
rendelkezéseknek.

1.2 A Gépjármű azonosítói
Gyártmány, Citroen Jumpy 1200 Atadás várható Atadás-átvételi jegyzőkönyv
típus: Comfort L2H1 2.0 HDi időpont ja: szerint
Eurotax kód: - Szállító: "Meszlényi-Autó" Kft.

Alvázszám: Atadás-átvételi Szállító székhelye: 5600 Békéscsaba, Almáskerti
jegyzőkönyv szerint Ipari Park 2.

Motorszám: Atadás-átvételi Szállító 0409004726jegyzőkönyv szerint cégjegyzékszám:
Gyártási év: 2014 Gyári extrák: -
Forgalmi Atadás-átvételi Kiegészítő extrák:rendszám: ieqvzökönvv szerint -

1.3 A pénzügyi lízingszerződés pénzügyi feltételei

A lízingdíjak megállapításánál alapul 4241 464,- Ftvett, áfa nélküli piaci ár:
Első lízingdíj összege és devizaneme: 1 993488,- Ft
Első lízingdíj esedékessége: átadás-átvételt megelőzően
A havi lízinQdíj összege és devizaneme: 64989,- Ft

a díjfizetések esedékessége a
A pénzügyi lízingszerződés futamideje: 60 hónap mellékelt fizetési ütemezés

szerint
Deviza szerződés kötés kori árfolvama: -
Referencia kamatláb I mértéke az 1 havi BUBOR 2,60%elfogadás időpontjában:
Alkalmazott kamatfelár: 3,0% p. a.
THM mértéke -
A lízingdijak tőke-kamat rneqbontása: a törlesztési ütemezésben foglaltak szerint
Maradványérték összege és - -
devizaneme

Egyéb díjak költségek Jelen szerzödés 4.3 pontja, valamint a Lízingbeadó
kondíciós listája szerint
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1.4 Biztosítékok

Szerződés me nevezése Kelte Kötelezett
Felhatalmazó levél ALFOLDVIZ Zrt.

1.5 Biztosítás

CASCO Kötelező felelősség-
Biztosító neve biztosító neve
CASCO Kötelező felelősség-
Biztosítás biztosítás típusa
típusa
Biztosítási 10%, de minimum 50.000,- Ft
önrész

A Lízingbevevő a jelen szerződés tárgyát képező Gépjárműre köteles teljes körű casco biztosítást
kötni, amelyet a Lízingszerződés hatálya alatt a Lízingbeadó hozzájárulása nélkül nem jogosult
megszüntetni vagy módosítani. A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogya Gépjárműre
vonatkozó átadás átvételi jegyzőkönyvet kizárólag abban az esetben írja alá, ha a gépjármű
rendelkezik Biztosító által előírt minimális védelmi követelményekkel.

II. A pénzügyi lízingszerződés létrejötte és a gépjármű átvétele
2.1.) A szerzödö felek megállapodnak abban, hogyaLízingbeadó a Lízingbevevő által megfelelő
gondossággal kiválasztott gépjárművet a jelen szerződés 1.2. pontjában megjelölt Szállítótól, mint
eladótól megvásárolja, annak érdekében, hogya Lízingbevevő részére lízingbe adja. A megrendelés
és/vagy az adásvételi szerződés aláírásával a Lízingbevevő azt is elismeri, hogy az abban foglaltak
szerinti Gépjármű minden szempontból megfelel lízingbe vételi szándékának, tudomásul veszi
továbbá, hogy az adásvételi szerződésben meghatározott körülmények módosulása miatt a
Lízingszerződés egyes feltételei (szállítási határidő, a Gépjármű beszerzési ára stb.) ezen
változásokkal összhangban megváltozhatnak. Az adásvételi szerződésből eredően a vevőt terhelő
kötelezettségek teljesítése - a vételár szerződés szerinti kiegyenlitésének kivételével - a Lízingbevevőt
terheli.
2.2.) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy mivel a Gépjárművet a saját céljaira maga választotta
ki, a Lízingbeadó semmilyen formában nem felel a Gépjármű lízingbeadás céljára történő
hasznosíthatóságáért és az Adásvételi Szerződésben foglalt szállítói kötelezettségek Szállító részéről
történő teljesítéséért. E címen a Lízingbevevő a Lízingbeadóval szemben sem a lízingdíj
csökkentésére, sem a lízingdíj megfizetésének beszüntetésére, sem bármilyen kártérítésre nem
támaszthat igényt.
2.3.) Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződés rendelkezései szerint az első lízingdíjnak és
ÁFA-nak megfelelő, vagy egyébként a Lízingszerződés alapján a Lízingbeadó részére járó bármely
egyéb összeget a Szállító részére köteles megfizetni, a Gépjármű vételárának kiegyenlítése során a
Lízingbeadó ezen összegeket aSzállítóra engedményezi a Gépjármű vételára kiegyenlítésének
keretében. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogyaLízingbeadó a Gépjármű még ki nem egyenlített
vételárát (engedményezés esetén a Gépjármű vételárának a Lízingbevevő által igazoltan a Szállító
részére kifizetett összegekkel csökkentett részét a 2.5.) pontban foglaltak szerinti átadás-átvételi
jegyzőkönyv kézhezvételét, egyben a)-i) pontban foglaltak maradéktalan és együttes teljesülését
követően fizeti meg a Szállító részére.

a) a Lízingbeadó kézhez vette a Lízingbevevő által aláírt Lízingszerződést, továbbá
amennyiben azt a Lízingbeadó előírta, az ügylettel kapcsolatos érvényesen aláírt
biztosítéki szerződést

b) amennyiben a Gépjármű szállítója nem magánszemély, a Lízingbeadó részére átadásra
kerül a nevére kiállított, a Gépjármű azonosító számát is tartalmazó tételes, szabályos, az
adásvételi szerződésben foglaltak szerinti végszámla, amelynek fizetendő összegében a
Lízingbeadónak járó, de a Lízingbevevő által a Szállítóhoz befizetett összegek is
feltüntetésre kerültek, "pénzügyileg rendezett" megjegyzéssel, (magánszemély Szállító
esetén a számlát az adásvételi szerzödés, illetőleg a Szállítónak a részére megfizetett
összegre vonatkozó nyilatkozata helyettesíti)

c) az Lízingbevevő részéről maradéktalanul megfizetésre került az első lízingdíj és az ÁFA
összege,

d) a Gépjárműre megkötésre került a jogszabály által előírt kötelező gépjármű
felelősségbiztosítás,

..,:.,.".:....i , :1'-'-
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e) a Gépjármű rendelkezik a felszereltségre is vonatkozó, Európára kiterjedő területi hatályú,

teljes körű, és legfeljebb a saját erőnek megfelelő arányú önrészesedést előíró CASCO
biztosítással, amelyben kedvezményezettként a Lízingbeadó került feltüntetésre,

f) amennyiben a biztosítás nem halasztott díjfizetésű, az első biztosítási időszakra szóló
biztosítási díjak a Lízingbevevő részéről befizetésre kerültek, és ezt az Lízingbevevő a
Uzingbeadó felé befizetési bizonylattal igazolta

g) a Gépjárműbe beszerelésre kerültek - amennyiben van ilyen - a biztosítótársaság egyedi
előírásainak megfelelő vagyonvédelmi berendezések és ennek tényét a Lízingbevevő a
Lízingbeadó felé számlákkal igazolta.

h) a Gépjármű átírása megtörtént, az illetékes okmányiroda igazolta, hogya finanszírozott
gépjármű törzskönyvét a Lízingbeadónak továbbítja.

i) a Lízingbeadó részére átadásra került a forgalmi engedély másolata, amelyben a felek
megállapodásának megfelelően a Lízingbeadó, mint tulajdonos vagy a Lízingbevevő, mint
üzembentartó került feltüntetésre.

2.4.) A Lízingbeadó a Gépjárműre vonatkozó hatályos adásvételi szerződés és a Lfzingbevevő
fizetési kötelezettségei teljesítésének biztosítékaként előírt biztosítéki szerződések kézhezvételét
követően felhatalmazza a szállítót a Gépjármű Lízingbevevő részére történő átadására.

2.5.) A Gépjármű birtokbavétele során a Lízingbevevő egyben a Lízingbeadó képviseletében is
eljár, tekintettel arra, hogy a Gépjármű Lízingbevevő által történő átvétele a Gépjárműnek az
adásvételi szerződés teljesítése érdekben történő birtokbavételét is jelenti. A Gépjármű átadását a
Lízingbevevő köteles a Szállítóval együttesen a Lízingszerződés mellékletében meghatározott formájú
átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával a Lízingbevevő a
2.3 a)-i) pontjaiban írt feltételek maradéktalan megvalósulásántúl az alábbiakat igazolják:

a) a Gépjármű okmányai szabályszerűen kerültek kiállításra és átadásra,
b) a Gépjármű megfelel az adásvételi szerződésben foglaltaknak,
c) a Gépjármű hibátlan, az állapotfelmérési lapon rögzítetteknek megfelelő, kipróbált

műszaki állapotban, a megrendelésben és/vagy az adásvételi szerződésben rögzített
tartozékokkal együtt került átadásra, a Lízingbevevő részéről birtokba vételre;

d) a Gépjármű rendelkezik az előírt KRESZ tartozékokkal, forgalmi és egyéb okmányai
szabályszerűen kiállításra és átadásra kerültek és hatósági jelzései megfelelnek az
okmányokban foglaltaknak.

e) a Gépjármű érvényes és további feltételek bekövetkezésétől nem függő gépjármű
felelősség és CASCO biztosítással rendelkezik.

A Lízingbevevő és az általa és a Szállító által érvényesen aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyvet,
továbbá a Gépjármű okmányainak másolatát az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláíratását követően
haladéktalanul belül köteles átadni a Lízingbeadó részére.
2.6.) Lízingbevevő jogosult a Lízingszerződéstől a vételár Lízingbeadó részéről történő
maradéktalan kifizetését megelőzően a Lízingbeadóhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával
elállni. Ilyen esetben a Lízingbevevő elállási nyilatkozatával egyidejűleg köteles a Lízingbeadónak
megfizetni a Lízingszerződés és az arra tekintettel kötött Adásvételi szerződés megkötésére tekintettel
felmerült költségeit és kárait. A Lízingbeadó jogosult ezen összegeket a részére megfizetett első
lízingdíj terhére elszámolni. A Lízingbeadó abban az esetben jogosult jelen Lízingszerződéstől elállni,
ha az illetékes okmányiroda a Gépjármű tulajdonosváltásának a gépjármű nyilvántartásban történő
átvezetését bármely okból megtagadja. Ilyen esetben a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadónak az
ügylettel kapcsolatosan felmerült költségeit a Lízingbeadó részére megtéríteni.

2.7.) Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződés hatályba lépését megelőzően birtokba vette a
Gépjárművet, vagy a Lízingbeadó teljesítette a Gépjármű vételárára vonatkozóan fennálló fizetési
kötelezettségét, a Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződést a felsorolt hatályba lépési feltételek
megvalósulásánakelmaradása esetén is hatályosnak tekinteni.

2.8.) A Gépjármű törzskönyv átvételére és őrzésére vagy kiállítása felfüggesztésének
kérelmezésére kizárólag a Lízingbeadó, mint tulajdonos jogosult. Amennyiben a törzskönyv bármely
okból a Lízingbevevőhöz kerülne, köteles azt haladéktalanul a Lízingbeadó részére átadni, ennek
elmulasztása súlyos szerződésszegésnek rninösül. A törzskönyv a lízingjogviszony időtartama alatt a
Lízingbeadó birtokában marad.
III. A Lízingbeadó felelőssége, jogok átruházása
3.1.) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy tekintettel arra, hogyaGépjárművet maga választott ki,
a Lízingbeadó semmilyen formában nem felel a Gépjármű lízingbeadás céljára történő
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hasznosíthatóságáért. E címen a Lízingbevevö a Lízingbeadóval szemben sem a lízingdíj
csökkentésére, sem a lízingdíj megfizetésének beszüntetésére, sem bármilyen kártérítésre nem
támaszthat igényt. Ugyanezen okból nem terheli a Lízingbeadót semmiféle felelösség a Gépjármű
származásáért, műszaki állapotáért, rejtett vagy egyéb hibájáért. A Gépjármű bármilyen
meghibásodásából eredö káresemény nem mentesíti a Lízingbevevöt a Lízingbeadóval szemben
fennálló fizetési kötelezettsége teljesítése alól.
3.2.) A Lízingbeadó a Lízingszerzödés aláírásával, a Szállítóval létrejött Adás vételi szerzödésben
számára biztosított kellékszavatossági és jótállási jogait - kezesi felelössége kifejezett kizárása
mellett, - a Lízingbevevöre engedményezi, ezzel felhatalmazza a Lfzingbevevöt ezen jogoknak
közvetlenül a Szállítóval szemben történö érvényesítésére. Az Adásvételi szerzödés teljesítésével
kapcsolatban a Lízingbeadó a vételárfizetésen kívül semminemű felelösséget nem vállal. Amennyiben
a Lízingbeadót perbe hívják a Szállító és a Lízingbevevö közötti bármely - hibás teljesítéssel vagy
egyéb, az Adásvételi szerzödésből eredő jogok érvényesítésével kapcsolatos - jogvitában, úgy annak
költségeit a Lízingbevevö köteles viselni. A szavatossági jogok gyakorlásának elmulasztásából eredő
minden kár a Lízingbevevőt terheli.

IV. A szerződéssel kapcsolatos díjak, költségek
4.1.) A Lízingbevevő jelen szerzödés hatálya alatt a jelen megállapodáshoz csatolt fizetési
ütemtervben meghatározott mértékű lízingdíjat, köteles megfizetni. A jelen szerződés alapján
fizetendő lízingdijak megállapítása során alkalmazott pénzügyi kondíciókat a felek jelen megállapodás
1.3.) pontjában rögzítik. A lízingdíjak tőke- és kamatrészből tevődnek össze, amely a törlesztési
ütemezésben kerül rögzítésre. A Felek megállapodnak, hogy a lízingdíjak vonatkozásában az
elszámolási időszak a Lízingszerződés fizetési ütemtervében meghatározott lízingdíjak esedékessége
közötti időszak. Az elszámolási időszak utolsó napja a lízingdíj esedékességének napja, ami egyben a
nyújtott szolgáltatás teljesítési időpontja is. A Lízing jogviszony szerinti ügyletindításkor fizetendő első
lízingdíj teljesítési időpontja a Lízingszerzödés szerinti átadás-átvétel napja, ami egyben a nyújtott
szolgáltatás teljesítési időpontja is. A Felek megállapodnak, hogya Lízingbevevő az első lízingdíjat a
teljesítési időponttal azonos időpontban fizeti meg.
4.2.) A szerzödö felek megállapítják, hogy mind a jelen szerzödés szerint fizetendő lízingdíjak az
1.3.) pontban megjelölt referencia kamat alapján változó kamatozásúak, ennek megfelelően a
Lízingbeadó a szerzödésben megállapított lízingdíjat jogosult a szerződésben megjelölt referencia
kamatláb megváltozásával összhangban megváltoztatni. A Lízingbeadó a referencia kamat
változásáról rendszeresen, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségen kifüggesztve, illetőleg a
honlapján tájékoztatja a Lízingbevevőt. A lízingdíj megváltozásáról a Lízingbeadó a havonta
megküldésre kerülő díjbekérőn értesiti a Lízingbevevőt. A lízingdíj referencia-kamat változás
következében történő, fentiek szerinti megváltoztatását a Lízingbevevő szerződésmódosítás, illetőleg
minden egyéb értesítés nélkül a számla kézhezvételével elfogadja.

4.3) A szerződéssel kapcsolatosan a futamidő során felmerülő egyéb díjak, költségek

A jelen szerződés hatálya alatt a Lfzingbevevő az alábbiakban meghatározott díjak fizetésére köteles,
amely díjak mértéke a Lizingbeadónak az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében kifüggesztett,
továbbá honlapján közzetett mindenkori Kondíciós listájában kerül meghatározásra.
Lezárás; díj: a Lízingbevevő által a szerződésnek az abban meghatározott futamidő lejáratát
megelőző, bármely okból történő megszűnése esetén fizetendő díj, amely a szerződés
megszűnésekor hátralévő. le nem járt tőketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és
legalacsonyabb összegét a Kondíciós lista tartalmazza.
E/őtör/esztés; díj: a Lízingbevevő által kezdeményezett, az esedékes fizetési kötelezettséget
meghaladó összegű befizetés után fizetendő díj, feltéve, hogy az előtörlesztessel a szerzödés nem
szűnik meg. Az előtörlesztési díj az előtörlesztett tőkeösszeg százalékában kerül megállapításra és
legalacsonyabb összegét a Kondíciós lista tartalmazza.
Fizetési fe/szólítás díja: a Lízingbevevö fizetési késedelme következtében a Lízingbeadó fizetésre
felszólító levelének kiküldése esetén fizetendö díj, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként
kerül megállapításra.
Szerződés felmondás; díj: a Lízingbeadó által a Lízingbevevö szerződésszegése következtében
kezdeményezett azonnali hatályú szerződés felmondás esetén fizetendő díj, amelyalkalmankénti,
meghatározott összegként kerül megállapításra.
Futamidő módosítás díja: a szerződésben meghatározott futamidő Lízingbevevő által kezdeményezett
módosítása esetén fizetendő díj, amely a szerződés módosításakor hátralévő, le nem járt tőketartozás
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százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a Kondíciós lista
tartalmazza.
Fizetési ütemezés módosításának díja: a szerződésben meghatározott fizetési ütemterv Lízingbevevő
által kezdeményezettmódosítása esetén fizetendő díj, amely a szerződés módosításakor hátralévő, le
nem járt tőketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a
Kondíciós lista tartalmazza.
Előtörlesztési, futamidő-, ütemezés módosítási kalkuláció elkészftésének díja: a szerzödés
Lízingbevevő által kezdeményezett módosítása érdekében a fennálló fizetési kötelezettségeket
tartalmazó új kimutatás elkészítésének díja, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül
megállapításra.
Üzembentartó személyének megváltoztatása után fizetendő díj: meghatározott feltételek fennállása
esetén a szerzödés hatálya alá tartozó gépjármű fogalmi engedélyébe bejegyzett üzembentartó
személyének megváltoztatásához történő hozzájárulás esetén a Lízingbevevő által fizetendő díj,
amelyalkalmankénti, meghatározott összegben kerül megállapításra.

Szerződés harmadik személy részéről történő átvállalásával kapcsolatos hitelbírálat dfja: a
Lízingbeadóval szerzödö fél személyének a Lízingbevevő tartozásainak átvállalásával történő
megváltozására irányuló igényesetén az átvállaló hitelképességének megállapításával kapcsolatos
eljárás díja, amelynek megfizetése a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az átvállalással
kapcsolatos hitelbírálat díja a kérelem benyújtásakor hátralévő, le nem járt tőketartozás százalékos
mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a Kondíciós lista tartalmazza.

Egyéb szerződésmódosítás díja: a szerződésnek a Lízingbevevő által kezdeményezett fentiekben
nem nevesített módosítása esetén fizetendö díj, amely a szerződés módosításakor hátralévő. le nem
járt tőketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a
Kondíciós lista tartalmazza.
Kezes személyének megváltoztatásával kapcsolatos eljárás díja: a szerződésben foglalt
kötelezettségek teljesítésének biztosítékaként kötött készfizető kezességvállalási szerződés
megszüntetése és a Lízingbeadó által hitelképesnek minősített harmadik személlyel új készfizető
kezességvállalási szerződés megkötése, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül
megállapításra.
Dokumentáció egyeztetés díja: amennyiben a Lízingbevevő a forgalmi engedély módosítását
követöen elmulasztja az adatváltozásról a forgalmi engedély másolatának bemutatásával a
Lízingbeadót értesíteni, a Lízingbeadó az adategyeztetés érdekében megkeresi a közhiteles
nyilvántartást és erre tekintettel a Lízingbevevővel szemben a Kondíciós listában megállapított
egyszeri díjat érvényesít.
Elszámolás készítésének, értesítők, bizonylatok kiállításának díja: a Lízingbevevő kérelmére a
finanszírozási szerződés megszüntetése érdekében fizetendő összeg megállapítása érdekében
készített kimutatás, továbbá elszámolással kapcsolatos értesítések, számviteli bizonylatok
kiállításának díja, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül megállapításra.

Hozzájárulások kiadásának (taxi engedély, átalakítási engedélv, használatba adási engedély, forgalmi
engedély csere, rendszám csere) díja: hatósági engedélyek benyújtásához szükséges finanszírozói
hozzájárulás kiállításának díja, amelyalkalmankénti meghatározottösszegként kerül megállapításra.

Adategyeztetési díj: a Lízingbevevő kérelmére a szerződés másolata, és az Üzletszabályzat, valamint
a szerződéssel kapcsolatos egyéb dokumentumok másolatának, továbbá igazolások és korábban
nem nevesített egyéb nyilatkozatok kiadásának, valamint a rendkívüli adategyeztetés díja, amely
alkalmankénti meghatározott összegként kerül megállapításra.

Deviza a/apú szerződés forint alapúvá alakításának díja: a Lízingbevevő kérelmére bármely, forinttól
eltérő idegen devizanem alapú szerződésnek a futamidő alatt kizárólag egy alkalommal történő, forint
alapú szerződéssé történő átalakítása után fizetendő díj.

KHR Ügyféltudakozvány lekérdezés díja: a Lízingbevevő kérelmére a Központi Hitelinformációs
Rendszerből történő adatlekérdezés díja, amely alkalmankéntí, meghatározott összegként kerül
megállapításra.
Intervenciós díj: a Lízingbeadó által a Lízingbevevő nem szerződésszerű magatartása következében
tett intézkedések (fizetési felszólítás) következtében felmerülő költségek fedezetéül felszámításra
kerülő, a kondíciós listában megállapított díj, amely a megtett intézkedés sikerétől függetlenül
fizetendö és a szerződés hatálya alatt intézkedésenként ismételten is kiszabható.
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A Uzingbeadó a Kondíciós listát a piaci feltételeknek megfelelően, árazási elveiben foglaltakkal
összhangban, időszakonként módosítja. A módosított Kondíciós lista az abban megjelölt időponttól
hatályos.
4.4.) Az Lízingbevevőt, mint a Gépjármű használóját és üzembentartóját terheli a Gépjármű
birtoklásával és használatával kapcsolatos valamennyi költség, ideértve a kötelezö biztosítás díját, a
Gépjárműre tekintettel kiszabott bírságok, díjak, közterhek (teljesítményadó), valamint a Gépjármű
bárminemű átalakításával kapcsolatosan kirótt bírság, vámpótlék, stb. megfizetését is. Ha a
Uzingszerzödés hatálya alatt a Gépjármű birtoklásával vagy használatával kapcsolatban valamely
felmerült költséget, bírságot vagy kárigényt a Uzingbevevö helyett a Lízingbeadó egyenlítene ki,
annak összegét a Lízingbevevö az erre vonatkozó értesítést követöen haladéktalanul köteles
megfizetni a Lízingbeadó részére.
4.5.) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a jelen szerzödésből eredö fizetési kötelezettségeit
mindaddig a szerzödés szerinti ütemezésben köteles teljesíteni - ideértve azt az idöszakot is, ameddig
a Gépjárművet bármely okból nem tudta használni - amíg a szerzödés a XI. fejezetben szabályozottak
szerint meg nem szűnik.
4.6.) Amennyiben a Lízingbeadónak a szerzödés azonnali hatályú felmondása vagy a Lízingbevevö
érdekkörében bekövetkezett okból történt megszűnése következtében, akár a lejárt tartozások
beszedésével, akár a Gépjármű Lízingbeadó részére történö visszaszármaztatásával vagy a
szerzödéssel kapcsolatos biztosítékának érvényesítésével, akár egyéb nem várt okból további
költségei merülnek fel, azokat a Lízingbevevö köteles haladéktalanul megtéríteni.
4.7) A Lízingbevevö tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése
esetén Lízingbeadó a késedelem idötartamára a késedelmesen teljesített összeg után a mindenkor
érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét, devizában megállapított fizetési kötelezettség késedelmes
teljesítése esetén a késedelmes összeg további 2%-kal növelt mértékét számítja fel késedelmi kamat
címén.
4.8.) A Lizingbevevő minden általa fizetendö összeget a fizetési ütemtervben foglalt esedékességi
idöpontokban, ennek hiányában a Lizingbeadó felhívására az alábbiak szerint köteles megfizetni:

a) a Lizingbeadó által küldött értesítön feltüntetett bankszámlára történö átutalással
illetöleg csoportos beszedési megbízás alkalmazásával vagy

b) postai készpénz befizetési utalványon a szerzödés azonosító számának
megadásával, vagy
c) bármely K&H Bankfiókban az ügyfélfogadási idö alatt pénztári befizetéssel.

4.9.) A jelen szerzödés alapján nyújtott szolgáltatás a 2013. évi CCXXXVII törvény rendelkezései
szerinti pénzügyi szolgáltatás, ennek következtében - a jelen szerzödés aláírásának idöpontjában
irányadó jogszabályok megváltozásáig - a felszámított szerzödéskötési díj, ügyleti és késedelmi
kamat, valamint átvállalási, módosítási és lezárási díj tárgyi ÁFA mentes.
4.10.) A Lizingbeadó a Lízingbevevö által részére megfizetett összegeket - a Lizingbevevö részére
küldött ezzel ellentétes tájékoztatás hiányában, - az alábbi sorrendben tudja be követeléseibe:

ee) a Lizingbevevö helyett harmadik személyek felé megfizetett összegek
ff) költségek, díjak
gg) késedelmi kamatok,
hh) lízingdíj kamat tartalma,
ii) lizingdíj töke tartalma.

V. Az alkalmazott kamatok, költségek és díjak egyoldalú módosítása

5.1.) A Lizingbeadó a Lizingszerzödésben megállapított kamat, illetve költség és díjtétel mértékét
jogosult megváltoztatni, amennyiben az adott szolgáltatást befolyásoló feltételek módosulnak. A
Lizingbeadó az alább felsorolt, a kamat-, díj és költségelemekre kihatással bíró huzamosabb ideig
fennálló okok változásának együttes, tényleges hatásainak vizsgálata és alapos elemzése alapján
dönt a finanszírozási szerződés kamat-, díj- vagy költségelemének egyoldalú a kiváltó okok hatásával
arányos mértékben történő módosításáról. Abban az esetben, ha valamely feltétel változása a kamat-,
díj- vagy költségelem csökkentését teszi indokolttá, a Lizingbeadó a Lizingbevevövel kötött
szerződésében az ilyen irányú módosítást is érvényesíti.

Jog;, szabályozó; környezet megváltozása
s) a hitelező - hitel-, és pénzügyi lizingszerzödés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül

érintő - tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó
jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a hitelezőre kötelező egyéb szabályozók
megváltozása;
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t) a hitelező - hitel-, és pénzügyi Hzingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan érintő -

tevékenységéhez kapcsolható közteher- (pl. adó-) változása, a kötelező tartalékolási szabályok
változása;
kötelező betétbiztosítás összegének, vagy díjának változása.u)

A pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása
a hitelező forrásköltségeinek változása I pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, így
különösen, de nem kizárólagosan:

Magyarország hitelbesorolásánakváltozása
az országkockázati felár változása (credit default swap)
jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása
bankközi pénzpiaci kamatlábak Ihitelkamatok változása
a Magyar Állam vagy a hitelező által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék
egymáshoz képest történő elmozdulása,
refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve
kibocsátója elismert külsö hitelminősítő szervezet általi kockázati besorolásának változása
vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása,
hitelező lekötött ügyfélbetéteinek kamatának változása

A Lízingbevevő kockázati megítélésének megváltozása
a) a Lízingbevevő, illetve a hitelügylet más kockázati kategóriába történö átsorolása a hitelező

vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy belső
adósminősítési szabályzata alapján - különös tekintettel a Lízingbevevő pénzügyi helyzetében
és fizetőképességi stabilitásában bekövetkező változásokra -, ha azt az új kockázati
kategóriába történő átsorolás az értékvesztés ,és ezáltal az alkalmazott kockázati felár
mértékének változtatását teszi indokolttá.

b) A hitelező vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy
hitelező adósminősítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek,
illetve ügyfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati
kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását
teszi indokolttá.

c) A nyújtott kölcsön vagy hitel fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében bekövetkező
legalább 10%-os változás.

A Lízingbeadó a kockázati megítélés megváltozása alapján nem érvényesít kamatemelést azon
ügyfeleknél, akik szerződési kötelezettségeiket folyamatosan teljesítették, a hitel futamideje alatt nem
estek fizetési késedelembe.
5.2.) A Lízingbeadó a Lízingszerződéshez kapcsolódó egyéb költséget és díjat évente maximálisan
a Központi Statisztikai Hivatal által közzetett éves átlagos infláció mértékében emel.

5.3.) A Lízingbeadó a fentiekben felsorolt okokon túl vis maior események - hirtelen bekövetkező
nagyfokú pénz- és tőkepiaci zavarok - bekövetkezés esetén átmenetileg, kizárólag a zavar
elhárultáig, a PSZÁF egyidejű tájékoztatása mellett jogosult egyoldalúan kamatot, díjat vagy költséget
módosítani.
5.4.) A Lízingbeadó a lízingszerződésben a fentiekben szabályozottak szerinti egyoldalú kamat,
költség és díjmódosításon túl egyéb feltételt, ideértve az egyoldalú módosításra okot adó körülmények
felsorolását is, egyoldalúan nem módosítja a Lízingbevevő számára kedvezőtlenül. A Lízingbeadó
egyoldalúan új díjat vagy költséget nem vezet be, és nem változtatja meg a Lízingbevevőre
hátrányosan a kamat, díj vagy költségelemek számítási módját. A Lízingbeadó a Lízingbevevővel
kötött szerződésnek a Lízingbevevő számára nem kedvezőtlen egyoldalú módosításának jogát
fenntartja.
VI. Előtörlesztés
6.1.) Amennyiben a Lízingbeadó a törlesztési ütemtervben előírt havi esedékes lízingdíj összegénél
magasabb összegű fizetést teljesít, az esedékes fizetési kötelezettség teljesítését követően
fennmaradó összeggel a Lízingbeadó a még esedékessé nem vált tőketartozást csökkenti oly módon,
hogya lízingdíjak száma és esedékességük időpontja nem változik, a fizetendö lízingdíj összege és
annak tőke-kamat megbontás aránya ismételten megállapításra kerül. A Lízingbeadó a módosított
törlesztési ütemezést megküldi a Lízingbevevő részére. Előtörlesztés esetén a Lízingbevevő a
kondíciós lista szerinti Előtörlesztésidíj megfizetésére köteles.
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VII. A Gépjármű üzemeltetése
7.1.) A lízingjogviszony idötartama alatt a Lízingbevevö viseli a Gépjármű birtoklásával és
üzemeltetésével összefüggö valamennyi költséget és a kárveszélyt, ideértve azokat a károkat is,
amelyek megtérítésére senki sem kötelezhetö. A költségek körében viselni köteles a szerzödés
hatálya alatt esetlegesen kiszabásra kerülö szabálysértési és egyéb bírságot, és parkolási díjakat
valamint a kockázatot. A Uzingbevevö köteles a Gépjárművet az elöírásoknak megfelelöen
üzemeltetni, javíttatni, karbantartani, és elvárható gondossággal használni, birtokolni. A Lízingbevevö
köteles biztosítani az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, így kötelessége az
üzemeltetéshez elöírt engedélyek beszerzése. A Lízingbevevö a Uzingbeadó felé kártérítési
felelösséggel tartozik a Gépjármű normál használatot meghaladó értékcsökkenésért, teljes vagy
részleges meghibásodásáért, megrongálódásáért, birtokán kívül kerüléséért.
7.2.) A Lízingbevevö a Gépjármű okmányaiban, hatósági jelzéseiben (forgalmi engedély,
érvényesítö címke, környezetvédelmi kártya, törzskönyv, rendszám) bekövetkezett bármilyen változást
vagy rongálódást köteles az illetékes hatóságnak és a Lízingbeadónak az arról való tudomásszerzést
követő 5 napon belül bejelenteni, illetöleg üzembentartói minöségénél fogva a szükséges
adatmódosítással kapcsolatban eljárni.
7.3.) A Uzingbeadó jelen szerzödésben foglalt felhatalmazása alapján a Uzingbevevö jogosult és
egyben köteles a Gépjármű kezelési útmutatójában, szervizkönyvében vagy szervizfüzetében elöírt
idöpontokban a garanciális vizsgálatokat, műszaki állapot ellenörzést és javításokat, illetve az
idöszakos műszaki vizsgálatot elvégeztetni. Uzingbevevö tudomásul veszi, hogya Gépjármű javítása
új gépjármű esetén kizárólag a Szállító hivatalos márkaszervizei, ennek hiányában a Lízingbeadó által
jóváhagyott szerviz által végeztethetö el.
7.4.) A Uzingbevevö köteles a Gépjárművet rendeltetésszerűen használni. Kizárólag a Uzingbeadó
elözetes engedélyével lehet a Gépjárművet verseny, oktatás, taxi, illetöleg bármely más olyan célra
felhasználni, amely a normál használattal együtt járó kopást és elhasználódást meghaladó
elhasználódáshoz vezethet. A Uzingbevevö vétkességtöl függetlenül köteles a Gépjármű
meghibásodását vagy rongálódását, saját költségén a károsodást megelözö állapot szerint
helyreállíttatni. A Uzingbevevö az ennek elmulasztásából eredö károkért a Uzingbeadónak kártérítési
felelösséggel tartozik. Ugyancsak kártérítési felelösséggel tartozik a Lízingbevevö azért a kárért, ami a
Uzingbeadót amiatt éri, hogy a Gépjármű piaci értéke elmarad a Gépjárművel azonos típusú (típus és
modell azonosítójú) és életkorú gépjárművek átlagos piaci értékétöl, függetlenül attól, hogy a
Gépjármű megfelel-e a forgalmi- és üzembiztonsági elöírásoknak, üzemkész és hibamentes
állapotban van-e. Vitás esetben a Uzingbevevö független minöségvizsgáló szerv (a Lízingbeadó által
elfogadott igazságügyi Gépjárműszakértö) szakértöi véleményét kérheti. A szakértői véleményezés
költségeit a Lízingbevevő köteles viselni.
7.5.) A Uzingbevevő a Gépjárművön az átadás-átvételkori állapothoz képest utólagos beépítést,
változtatást, átalakítást, feliratok elhelyezését csak a Lízingbeadó elözetes írásos engedélye alapján,
kizárólagosan saját költségére végez(tet)het. A Lízingbeadó írásos felhatalmazása nélkül a "hatósági
átalakítási engedély" nem jogosítja fel Lízingbevevöt az átalakítás elvégzésére vagy elvégeztetésére.
A Gépjármű bármely átalakítása, megváltoztatása, csak a Gépjármű generálimportőrének hivatalos
márkaszervizei, ennek hiányában a Lízingbeadó által jóváhagyott szerviz által végeztethetö.

7.6.) A Uzingbevevő tudomásul veszi, hogyaLízingbeadó a beépítéseken és átalakításokon írásos
beleegyezése hiányában is tulajdont szerez. Engedély nélküli beépítés, átalakítás esetében és
különösen a Lízingszerződés megszűnésekor a Lízingbeadó jogosult a Gépjármű átalakítás előtti
állapotának visszaállítását megkövetelni, vagy a Lízingbevevö költségére a visszaállítást elvégeztetni.

7.7.) A Gépjármű használatának vagy birtoklásának szüneteltetésével, illetőleg a Gépjármű
megsemmisülésével összefüggésben keletkezett bármely kár a Lízingbevevőt terheli, és nem érinti a
Lízingbevevő lízingdíj fizetési kötelezettségét. A Gépjármű meghibásodása vagy megsemmisülése
esetén a Lízingbeadó nem köteles cseregépjárművet biztosítani, illetőleg a Gépjármű helyébe lépő
értéket annak helyreállítására vagy pótlására fordítani.
7.8.) A Lízingbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a Gépjármű kizárólag a CASCO
biztosításban megjelölt országokba vihető ki.

VIII. Biztosítás és biztosítási események
8.1.) A Lízingbevevő köteles a birtokbaadással egyidejűleg a Gépjárműre qépjárrnü
felelősségbiztosítást kötni és a Lízingszerződés megszűnéséig gondoskodni annak fenntartásáról.
Lízingbevevő köteles meggyőződni arról, hogyabirtokbaadás idöpontjában aláírt biztosítási ajánlat
alapján a biztosítás létrejött-e. A Lízingbevevö tudomásul veszi, hogya biztosítási szerzödés
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hiányából eredő károkat - ideértve a Lízingbeadónál ezzel kapcsolatosan felmerülő károkat is -
viselni köteles, függetlenül attól, hogya biztosítási szerződés létrejöttének elmaradása kinek róható
fel.
8.2.) Káresemény bekövetkezését a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadónak - lopáskár esetén
egyidejűleg a területileg illetékes rendőrkapitányságnak - 2 munkanapon belül bejelenteni és a
Biztosítónál a kárrendezés érdekében jelen szerződésben, valamint a Biztosítótársaság ügyfél és
termék tájékoztatójában foglaltak szerint eljárni. Totálkár és lopáskár káresemény bekövetkezése
esetén a Lízingszerződés megszűnik, és a felek a káresemény bekövetkezése napjára egymással
elszámolnak. A Lízingbeadó a casco biztosítás alapján a Biztosító által részére fizetett összeggel a
Lízingbevevővel szemben fennálló követelését csökkenti, annak a követelés megszűnését követően
fennmaradó részét a Lízingbevevő részére kifizeti. Abban az esetben, ha a Biztosító által fizetett
összeg nem éri el a Lízingbevevő Lízingbeadóval szemben fennálló teljes tartozását, úgy a
különbözetet a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadó részére a Lízingszerződés rendelkezései szerint
megfizetni.
8.3.) A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogyaLízingszerződés hatálya alatt a
Gépjárművet kizárólag a Szállftó hivatalos márkaszervizeiben javíttatja. A Lízingbevevő tudomásul
veszi, hogy jelen kötelezettsége teljesítésének elmulasztása esetén a Lízingbeadó jogosult a
Lízingszerződést azonnali hatállyal felmondani.
8.4.) A Lízingbevevő köteles a sérült Gépjárművet a káresemény bekövetkezésekor a Lízingbeadó
által elfogadott vagy kijelölt márkaszervizbe szállíttatni, vagy helyszíni felmérést kérni és a
Lízingbeadó utasításai szerint eljárni, tudomásul veszi azonban, hogyakáreseményt szenvedett
Gépjármű helyreállftása a kárszemle jegyzőkönyv alapján a biztosító által fizetendő összeg
ismeretében rendelhető meg.
8.5.) A Lízingbeadó a Lízingszerződés megszűnését nem eredményező biztosítási esemény
kapcsán a biztosító által fizetendő összeg felvételére egyedi engedélyével felhatalmazhatja a
helyreállítást végző szervizt. A Lízingbevevő erre irányuló kérelmet a kárfelvételi jegyzőkönyv,
valamint a javítási számla (helyreállitása előtti időpontban javítási előkalkuláció) másolatának
csatolásával nyújthat be a Lízingbeadóhoz.
8.6.) Amennyiben a biztosítótársaság a Lízingbeadónak teljesíti a kifizetést, azt a Lízingbeadó a
Gépjármű helyreállításának igazolását követő 5 munkanapon belül a helyreállítást végző szerviznek,
amennyiben a helyreállítást a Lízingbevevő a szerviznek megelőlegezte és ezt a Lízingbeadó felé
hitelt érdemlően igazolja, a Lízingbevevőnek kifizeti. A Gépjármű megsemmisülése esetén a
Lízingbeadó nem köteles a biztosítási összeget a Gépjármű helyreállításáravagy pótlására fordítani.

8.7.) Biztosítási eseményesetén az önrészt a Lízingbevevő köteles megfizetni, illetve a
Lízingszerződés megszűnéséhez vezető biztosítási esemény kapcsán a Lízingbevevő köteles az
avultatás összegének megfizetésére is. A Lízingszerződés megszűnéséhez vezető biztosítási
esemény bekövetkezésekor a biztosító által fizetett összegek, valamint gazdasági totálkár esetében a
Gépjármű értékesítéséből befolyó összeg (roncsérték) minden esetben a Lízingbeadót illetik meg,
mely összegek a Lízingbevevő tartozásait csökkentik.
8.8.) Abban az esetben, ha a káresemény során bekövetkezett kár összege a Gépjármű értékéhez
viszonyítva különösen magas, akkor a Lízingbeadó a saját megítélése alapján, kockázatai
csökkentése érdekében jogosult a biztosító által kifizetett összeget a Lízingbevevő tőketartozásainak
arányos - esetlegesen a Lízingszerződésmegszűnését is eredményező - csökkentésére fordítani.

IX. Biztosítékok
9.1.) A Lízingbeadó az üzleti kapcsolat fennállása alatt bármikor jogosult a Lízingbevevőtől
megfelelő biztosítékot, vagy a korábban már nyújtott biztosíték kiegészítését kérni annak érdekében,
hogy a biztosíték mértéke minden esetben biztosítsa a Lízingbeadó Lízingbevevővel szemben
fennálló követelésének megtérülését. Az alkalmazandó biztosítékot a Lízingbeadó az ügyfélminősítés
során tett megállapítások alapján határozza meg. A Lízingbevevővel kötött egyedi szerződés
biztosítékaként a Lízingbeadó a Polgári törvénykönyvben felsorolt szerződést biztosító
mellékkötelezettségek bármelyikét, továbbá azonnali beszedési jogot, valamint a nem magánszemély
Lízingbevevő tulajdonosának kötelezettségvállalását is előírhatja a jogviszony fenntartásának
feltételeként. Amennyiben a Lízingbevevő a szerződés hatálya alatt a Lízingbeadó által kért biztosíték
nyújtásától elzárkózik, úgy a Lízingbeadó jogosult a további szolgáltatások felfüggesztésére, továbbá
megnövekedett kockázatai csökkentése érdekében a szerződés felmondására. A biztosítékok
nyújtásával - ideértve a szerződés megkötését is - fenntartásával és megszűnésével kapcsolatos
valamennyi költség a Lízingbevevőtterheli.

re:
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9.2.) A Lízingbevevő köteles gondoskodni a Lizingbeadó javára alapított biztosíték fedezeti
értékének megőrzéséről. A Uzingbeadó jogosult ellenőrizni a biztosítékok meglétét, illetve azok
megfelelő kezelését. Ha a Lízingbevevő által biztosítékul lekötött vagyontárgy értéke a
szerződéskötéskori állapothoz képest csökken, így már nem nyújt kellő fedezetet, abban az esetben a
Lízingbevevő köteles a biztosítékot megfelelő módon kiegészíteni. A biztosíték értékében,
értékesíthetőségében vagy más lényeges körülményében bekövetkezett változásokról a Lízingbevevö
köteles haladéktalanul tájékoztatni a Lízingbeadót.
9.3.) A Llzingbeadó követelése érvényesítése során jogait oly módon gyakorolja, hogy az a
követeléseinek kielégítését a legeredményesebben szolgálja. A Uzingbeadó követelésének
rendezése során a Uzingbevevő bármely biztosítékul szolgáló vagyontárgyából sortartási kifogás
figyelembe vétele nélkül kereshet kielégítést. A biztosítékok érvényesítése eredményeképpen befolyt
összegeket a Lizingbeadó elsősorban követelése kielégítésére használja fel, az azt meghaladó
mértékben pedig átutalja a Lizingbevevő által megjelölt bankszámlára. A Lízingbeadó követelései
teljes megtérülését követően a Lizingbevevő kérésére és költségére gondoskodik a biztosítékok
felszabadításáról.
9.4.) A Uzingbeadóval fennálló üzleti kapcsolat során a Uzingbevevő köteles biztosítani, hogya
Uzingbeadónak a Uzingbevevővel kötött szerződésből eredő jogai és követelései legalább azonosan
(pari passu) rangsorolódjanak a Uzingbevevővel szemben a szerződéskötés időpontjában fennálló és
az azt követően keletkező összes egyéb hitelezői igénnyel. A Lizingbevevő kötelezi magát továbbá
arra, hogy nem hoz olyan döntést és nem vállal olyan kötelezettséget, mellyel a Lízingbeadót más
hitelezőjével szemben kedvezőtlenebb helyzetbe hozná.
X. A Lízingbevevő Gépjármüvel kapcsolatos egyéb kötelezettségei
10.1.) A Uzingbevevő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a
Lízingbeadó tulajdonát sérelem ne érje. A Lizingbevevő a Gépjárművet meg nem terhelheti, el nem
zálogosíthatja, a Lízingbeadó kifejezett erre irányuló írásbeli hozzájárulása nélkül tovább bérbe nem
adhatja, a Gépjármű birtoklását vagy használatát harmadik személynek (magánszemély Lízingbevevő
esetén kivételt képez ez alól a vele közös háztartásban élő vezetői engedéllyel rendelkező nagykorú
közeli hozzátartozó) át nem engedheti. Amennyiben a Lízingbeadó erre engedélyt ad, a Lízingbevevő
a harmadik személy magatartásáért sajátjaként felelős.
10.2.) A Lízingbevevő a Gépjármű eltűnése (ideértve a lopás esetét is), zár alá vétele, lefoglalása,
végrehajtási eljárásba vonása, valamint a nem magánszemély Lízingbevevő ellen induló
végelszámolási, felszámolási, csődeljárás veszélye esetén vagy bekövetkeztekor köteles a
Lízingbeadót haladéktalanul írásban értesíteni. Ugyancsak köteles a Uzingbevevő a Lízingbeadót
értesíteni, amennyiben a Gépjárművel kapcsolatosan a szállítóval szemben a 3.2 pontban foglaltak
alapján szavatossági igényt kíván érvényesíteni. A jelen pontban foglalt értesítések elmulasztása
súlyos szerződésszegésnek minősül.
10.3.) A Uzingbeadó jogosult a szerződés rendelkezéseinek - különösen azon kötelezettségeknek,
amelyek elmulasztása azonnali hatályú felmondáshoz vezethet - betartását ellenőrizni, amely jog
gyakorlását a Uzingbevevő biztosítani köteles. Ugyancsak köteles a Uzingbevevő a Uzingbeadó
felhívására bármely, a szerződésben foglalt jogok gyakorlásához, illetőleg kötelezettségek
végrehajtásához szükséges nyilatkozatot haladéktalanul megtenni és a vonatkozó okiratot a
Lízingbeadó rendelkezésére bocsátani.
10.4.) Amennyiben valamely felügyeleti szerv, illetve hatóság ellenőrzést gyakorol, vagy más olyan
hatósági eljárást végez a Lízingbevevővel szemben, amely a Gépjárműre hatással lehet, a
Uzingbevevő köteles az eljárás megindításáról, megszűnéséröl, valamint annak végeredményéről,
illetve a Uzingbeadó erre vonatkozó igénye esetén a Uzingbeadó által az üggyel kapcsolatban feltett,
a szerződés teljesítésével összefüggő kérdésekről a Lízingbeadót haladéktalanul tájékoztatni.

XI. A szerződés megszünése
11.1.) A jelen szerződés (i) a Lízingbevevő fizetési kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésével,
(ii) a Lízingbeadó azonnali hatályú felmondásával vagy (iii) a Lízingbevevő jogutód nélküli
megszűnésével szűnik meg. A Gépjármű megsemmisülésével csak a jelen szerződésben
szabályozottak szerinti lízingjogviszony szünik meg, az abból eredően fennmaradó, a Lízingbevevő
által a 11.4.) pontban foglaltak szerint fizetendő összeg a jelen szerződés szerint fizetendő lízingdíjak
módosításával, a törlesztésre irányadó szabályok szerint kerül megfizetésre.
11.2.) A jelen szerződés a Uzingbevevő részéről egyoldalúan nem mondható fel, a szerződésnek a
Lízingbevevő által kezdeményezett megszüntetésére kizárólag a VI. fejezetben szabályozott
előtörlesztés esetén kerülhet sor.
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11.3.) A Lízingbevevö lízingdíj fizetési kötelezettségei maradéktalan teljesítése esetén a Lízingbeadó
írásbeli nyilatkozatot állít ki arról, hogya Lízingbevevö megszerezte a Gépjármű korlátozásmentes
tulajdonjogát.
11.4.) A Gépjármű megsemmisülésének rninösül annak eltulajdonítása, illetöleg az akáresemény,
amelynek következtében a biztosítótársaság megállapítása szerint helyrehozhatatlan műszaki vagy
gazdasági totálkárt szenved. Ha a Gépjárművet eltulajdonítják, abban az esetben a rendörségi
nyomozást felfüggesztö határozatának, ha a Gépjármű totálkárt szenved, akkor a biztosító totálkárra
vonatkozó nyilatkozatának Lízingbeadó általi kézhezvételekor állapítható meg a Gépjármű
megsemmisülésének, és egyben a Lízingjogviszony megszűnésének idöpontja. Ennek megfelelöen a
Lízingbevevö akáresemény bekövetkeztétöl függetlenül továbbra is változatlan tartalommal köteles
teljesíteni a szerzödésböl eredö fizetési kötelezettségét az alábbi bekezdésben szabályozottak
figyelembevételével. A Gépjármű megsemmisülése esetén a lízing jogviszonyakáresemény
bekövetkezésének idöpontjában, azaz visszamenöleges hatállyal szűnik meg.
Jelen szerzödés aláírásával a felek megállapodnak abban, hogya lízingjogviszonynak a Gépjármű
megsemmisülése következtében történö megszűnésével egyidejűleg minden kifejezetten erre irányuló
külön jognyilatkozatuk nélkül a megszűnt lízingjogviszonyból eredö tartozások megfizetésére
részletfizetési megállapodást kötnek, amelyet az elszámolás megküldését követöen foglalnak írásba.
A részletfizetési megállapodás alapján fizetendö havi részletek összege megegyezik a megszűnt
lízingjogviszony fizetési ütemtervében rögzített összegekkel. A Lízingbevevönek a lízingjogviszony
futamidö lejárta elötti megszűnéséből eredően keletkezett egy összegű fizetési kötelezettségét a
Lízingbeadó a részletfizetési megállapodás létrejöttét követően, utólag, a rendörségi nyomozást
felfüggesztő határozatának, illetőleg a biztosító totálkárra vonatkozó nyilatkozatának kézhezvételétől
számított 15 napon belül a 12. pont szerinti elszámolás megküldésével közli, Az elszámolás
ismeretében bármelyik fél igényelheti a jelen pont szerinti részletfizetési megállapodás közös
megegyezéssel történő módosítását. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha nem
teljesíti a jelen pont szerint létrejött részletfizetési megállapodás szerinti fizetési kötelezettségét, a
Lízingbeadó jogosult a részletfizetési megállapodást azonnali hatállyal felmondani. Az azonnali
hatályú felmondással a Lízingbevevőnek a megszűnt lízingjogviszonyból eredő, 11.7.) pontban
foglaltak szerint megállapított fizetési kötelezettsége egy összegben, azonnali hatállyal esedékessé
válik.
11.5.) A lízingjogviszony 11.1.) pontban foglaltak szerinti megszűnése estén a Lízingbevevő a
Gépjármű birtokában lévő okmányait és tartozékait az elszámolás kézhezvételét követő 2
munkanapon belül köteles átadni a Lízingbeadó képviselője részére. Amennyiben a Lízingbevevö
nem gondoskodott a gazdaságosan nem helyreállítható Gépjárműnek a Lízingbeadó által megjelölt
telephelyre történő elszállíttatásáról, azt a Lízingbeadó a Lízingbevevő költségére elvégezteti.

11.6.) A Lízingbeadó a jelen szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani, ha:
ccc) a Lízingbevevő jelen szerződés 2.8.),4.1.),4.5.),4.6.),7.1.)-7.4.),7.8.), 8.1.)-8.4.), 8.7.),

9.1.)-9.2), 10.2), 10.3.) és 10.4.) pontjaiban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget,
mely súlyos szerződésszegésnek rninösül,

ddd) a Lízingbevevő jelen szerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettsége
teljesítésének késedelme a 15 napot meghaladja,

eeel a Lízingbevevő vagy a dologi adós megszegi a jelen szerződésből eredő fizetési
kötelezettségekteljesítésének biztosítására szolgáló biztosítéki szerződést,

fff) A Lízingbevevő a Lízingbeadó által előírt adatszolgáltatási, tájékoztatási
kötelezettségének a Lízingbeadó erre irányuló felhívásában foglaltak ellenére sem tesz
eleget,

ggg) a Gépjármű káresemény folytán jelentős értékvesztést szenved, vagy az időközben
bekövetkező árfolyamváltozások hatására a Gépjármű fedezeti értéke jelentős mértékben
lecsökken és a Lízingbevevő nem gondoskodik a Lízingbeadó részéről elfogadható
mértékű biztosíték nyújtásáról

hhh) a nem magánszemély Lízingbevevő ellen felszámolási eljárást kezdeményezett harmadik
személy, illetve ha az ilyen Lízingbevevő csöd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárást
kezdeményezettönmaga ellen,

iii) a Lízingbevevőellen végrehajtási eljárás indult
jjj) aLizingbevevőnek Lizingbeadóval szemben fennálló bármely egyéb jogviszonyát

szerződésszegésmiatt a Lízingbeadó jogosult felmondani,
kkk) az Üzletszabályzatáltalános részében meghatározott egyéb esetekben.

11.7.) A szerzödés azonnali hatállyal történő felmondása esetén a Lízingbevevő köteles a
Lizingbeadó felhívására a Lizingbeadó jelen szerződésre tekintettel felmerült valamennyi követelését
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(ideértve az elmaradt lizingdíjak, továbbá a késedelmi kamat összegét, a szerződésre tekintettel
fizetendő díjakat, valamint a Lízingbeadó érdekkörében a szerződés idő előtti felmondására tekintettel
felmerült költségeket) a felhívásban megjelölt határidőre megfizetni.
11.8.) A lizing szerződés azonnali hatállyal történő felmondás miatt történő megszűnése esetén a
Lízingbevevő Gépjárműre vonatkozó használati és birtoklási joga is megszűnik, és köteles azt
tartozékaival és okmányaival együtt a felmondás kézhezvételét követő 2 munkanapon belül a
Lízingbeadó részére átadni. Amennyiben Uzingbevevő birtokba adási kötelezettségének nem tesz
eleget, a Lízingbeadó jogosult a Gépjárművet a Lízingbevevő költségére

s) birtokba venni és elszálllttatni,
t) jogosulatlan használatát megakadályozni,
u) hatósági engedélyeinek visszavonásáról intézkedni.

11.9.) A Gépjárművet a Lízingbevevő a jelen szerződés 7.4.) pontjában rögzítettek szerinti normál
elhasználódásnak megfelelő állapotban köteles átadni a Lízingbeadó részére. Amennyiben a normál
állapot nem biztositott, a Lízingbeadó ebből származó kárát jogosult Lízingbevevővel szemben
érvényesíteni.
11.10.) Abban az esetben, ha jelen szerződés a Lízingbevevő halála miatt szűnik meg, a Lízingbeadó
a jogerős hagyatéki végzésben megjelölt örökösökkel számol el.

XII. Elszámolás
12.1.) A Lízingbeadó a Lízingbevevő számára minden naptári évről a tárgyévet követő január 31-ig
tételes elszámolást küld.
12.2.) A jelen szerződés azonnali hatályú felmondása vagy futamidő lejárata előtti megszüntetése
esetén a Lízingbeadó a szerződés megszűnésének időpontjára tételes elszámolást készít. Az
elszámolás tartalmazza a Lízingbeadónak a Lízingbevevővel szemben jelen megállapodás alapján
ezen időpontban fennálló követeléseit jogcím szerint, illetőleg a teljes követelés összegét csökkentő
tényezőket.
A Lízingbeadó a Lízingbevevővel szemben fennálló követeléseivel szembe állítja a
visszaszármaztatott Gépjármű értékesítéséből ténylegesen befolyt, illetőleg a biztosító által a
Lízingbeadó részére a Gépjárműre tekintettel folyósított összeget. A Lízingbevevő tudomásul veszi,
hogy az elszámolásban közölt követelésösszeget a Lízingbeadó a Gépjármű értékesítését követően,
az abból befolyó, a számláján jóváírt vételár összegének ismeretében azonban a birtokbavétel
időpontjára visszamenőleges hatállyal csökkenti. A Lízingbeadó a Gépjármű értékesítésére határidőt
nem vállal, az elszámolás kézhezvétele és a vételárösszegnek a Lízingbeadó számláján történő
jóváírásáig eltelt időszakban a Lízingbevevő viseli a finanszírozási és egyéb kockázatokat, azaz a
jelen szerződés szerinti kamatfizetési kötelezettsége a részéről meg nem fizetett összeg után
folyamatosan fennáll. Abban az esetben, ha a Lízingszerződés a lízingdíjakat devizában állapítja
meg, a Gépjármű forintban megállapított áron történő értékesítése esetén a Lízingbeadó a
Lízingbevevővel szemben devizában megállapított követelését a Gépjármű értékesítési árának az
MNB által az adott devizára az elszámolás napjára jegyzett közép árfolyamon számított ellenértékével
csökkenti.
12.3.) Az elszámolás alapján fennálló követelést a fizetési kötelezettséggel érintett fél az elszámolás
kézhezvételét követő 5 munkanapon belül köteles a jogosult felé kiegyenlíteni.

XIII. Vegyes rendelkezések
13.1.) A Lízingbevevőjelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Lízingbeadót, hogyaLízingbeadó
által rendelkezésére bocsátott azonosító kód alkalmazásával a Lízingbeadó rendelkezésére álló bank
, biztosítási vagy üzleti titoknak rntnösülö bármely tényt, adatot vagy információt telefonos
ügyfélszolgálatán keresztül a kód birtokában lévő személynek kiadhassa. A Lízingbevevő tudomásul
veszi, hogy az azonosító kód a Lízingbevevő személyes azonosítását szolgálja, alkalmazása esetén a
Lízingbeadó a Lízingbevevőtől további azonosítást nem kér. Az azonosító kód alkalmazásával a
Lízingbeadó a Lízingbevevő telefonon adott utasításainak erre vonatkozó külön írásbeli megállapodás
hiányában is eleget tesz.
A Lízingbevevő jelen szerzödés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogya rendelkezésére
bocsátott/bocsátandó "azonosító kódot" csak személyesen használja, valamint hogy az "azonosító
kódot" megőrzi, és azt mások rendelkezésére nem bocsátja. A Lízingbevevő jelen szerződés
aláírásával tudomásul veszi, hogy az "azonosító kód" elvesztéséből, mások részére történt átadásából
származó felelősség kizárólag őt terheli és a Lízingbeadó az ebből eredő bárminemű felelősségét
kizárja. A Lízingbevevő jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy az "azonosító kód" elvesztését,
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megsemmisülését, mások számára való hozzáférését haladéktalanul írásban bejelenti a Lízingbeadó
részére. Ezen írásbeli bejelentés kézhezvételét követően a Lízingbeadó az "azonosító kód"
alkalmazásával további adatot nem szolgáltat ki.
13.2.) A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerzödésböl eredő jogaik
gyakorlása, illetve kötelezettségeik teljesítése során egymás kölcsönös érdekeire tekintettel járnak el,
a köztük. jelen szerződés teljesítése során felmerült jogvitákat elsősorban békés úton, egyeztető
tárgyalások útján rendezik.
A Felek, a jelen szerzödésböí fakadó esetleges jogvitáik esetére, a hatásköri szabályokra és a
pertárgy értékére való tekintettel, kikötik a Lízingbeadó székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező
bíróság kizárólagos illetékességét.
13.3.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok -
kulönös tekintettel a Polgári törvénykönyv, továbbá a Lízingbeadó Üzletszabályzatának rendelkezései
irányadóak. A Lízingbeadó a fogyasztó hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 16. § (1) bek 24.
ponijában foglaltak alapján tájékoztatja az Lízingbevevőt, hogy felügyeleti hatósága a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete, amelynek címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
13.4.) Jelen szerződés kizárólag az itt felsorolt mellékletekkel együttesen érvényes. Jelen szerzödés
aláírásával a Lízingbevevő kifejezetten elismeri, hogy a fenti okiratokat a számára hiánytalanul
átadták. Jelen szerzödés hatálybalépésének feltétele a Gépjárműre vonatkozó adásvételi szerződés
hatálybalépése és Lízingbeadó által a Lízingbevevő fizetési kötelezettségei teljesítésének
biztosítékaként esetlegesen előírt egyéb biztosítéki szerződés(ek) hatályba lépése.
13.5) Jelen szerződés aláírásával a Lízingbevevő kijelenti, hogyaszerződéskötést megelőzően a
hatályos magyar jogszabályok, valamint az Etikai kódex által előírt valamennyi tájékoztatást megkapta
a Lízingbeadótól, és a szerzödés megkötésére vonatkozó döntését saját, illetőleg háztartása
teherviselési képességének ismeretében, kellő mérlegelés után hozta.
13.6.) Jelen szerződés aláírásával a Lízingbevevő a pénzmosás megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 8..§-ában foglaltaknak megfelelően kijelenti, hogya
szerződésben részletezett szolgáltatást a saját nevében és javára veszi igénybe.

13.7.) A felek egyéb megállapodásai:

Felek jelen szarzödest átolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag aláírják.

Kelt: Budapest, 2014. 04 hónap 30 nap
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FIZETÉSI ÜTEMTERV
2. számú melléklet

9. Vételár:
10. Lízing időtartama:
11. 1 havi BUBOR szerződés kötés kori értéke:
12. Lízingdíj fizetési ütemezés:

5386659 HUF
60 hónap

2,6%

Sorszám Esedékesség Tőke Kamat Lízin_g_díj_
1. átadás-átvételt megelőzően 1993488 HUF - 1993488 HUF
2. 2014.06.02 48851 HUF 16138 HUF 64989 HUF
3. 2014.07.02 49596 HUF 15393 HUF 64989 HUF
4. 2014.08.04 48308 HUF 16681 HUF 64989 HUF
5. 2014.09.02 50545 HUF 14444 HUF 64989 HUF
6. 2014.10.02 50279 HUF 14710 HUF 64989 HUF
7. 2014.11.03 49545 HUF 15444 HUF 64989 HUF
8. 2014.12.02 51 214 HUF 13775 HUF 64989 HUF
9. 2015.01.02 50507 HUF 14482 HUF 64989 HUF
10. 2015.02.02 50748 HUF 14241 HUF 64989 HUF
11. 2015.03.02 52344 HUF 12645 HUF 64989 HUF
12. 2015.04.02 51238 HUF 13751 HUF 64989 HUF
13. 2015.05.04 51046 HUF 13943 HUF 64989 HUF
14. 2015.06.02 52580 HUF 12409 HUF 64989 HUF
15. 2015.07.02 52394 HUF 12595 HUF 64989 HUF
16. 2015.08.03 51 812 HUF 13177 HUF 64989 HUF
17. 2015.09.02 52874 HUF 12115HUF 64989 HUF
18. 2015.10.02 53117HUF 11872 HUF 64989 HUF
19. 2015.11.02 52974 HUF 12015 HUF 64989 HUF
20. 2015.12.02 53606 HUF 11 383 HUF 64989 HUF
21. 2016.01.04 52739 HUF 12250 HUF 64989 HUF
22. 2016.02.02 54458 HUF 10531 HUF 64989 HUF
23. 2016.03.02 54700 HUF 10289 HUF 64989 HUF
24. 2016.04.04 53558 HUF 11431 HUF 64989 HUF
25. 2016.05.02 55520 HUF 9469 HUF 64989 HUF
26. 2016.06.02 54770 HUF 10219 HUF 64989 HUF
27. 2016.07.04 54709 HUF 10280 HUF 64989 HUF
28. 2016.08.02 55916 HUF 9073 HUF 64989 HUF
29. 2016.0902 55557 HUF 9432 HUF 64989 HUF
30. 2016.10.03 55821 HUF 9168 HUF 64989 HUF
31. 2016.11.02 56373 HUF 8616 HUF 64989 HUF
32. 2016.12.02 56633 HUF 8356 HUF 64989 HUF
33. 2017.01.02 56624 HUF 8365 HUF 64989 HUF
34. 2017.02.02 56893 HUF 8096 HUF 64989 HUF
35. 2017.03.02 57921 HUF 7068 HUF 64989 HUF
36. 2017.04.03 57196 HUF 7793 HUF 64989 HUF
37. 2017.05.02 58181 HUF 6808 HUF 64989 HUF
38. 2017.06.02 57988 HUF 7001 HUF 64989 HUF
39. 2017.07.03 58264 HUF 6725 HUF 64989 HUF
40. 2017.08.02 58749 HUF 6240 HUF 64989 HUF
41. 2017.09.04 58422 HUF 6567 HUF 64989 HUF
42. 2017.10.02 59668 HUF 5321 HUF 64989 HUF
43. 2017.11.02 59382 HUF 5607 HUF 64989 HUF
44. 2017.12.04 59493 HUF 5496 HUF 64989 HUF
45. 2018.01.02 60273 HUF 4716 HUF 64989 HUF
46. 2018.02.02 60234 HUF 4755 HUF 64989 HUF
47. 2018.03.02 60953 HUF 4036 HUF 64989 HUF

Oldal: 1 /8
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48. 2018.04.02 60810 HUF 4179 HUF 64989 HUF
49. 2018.05.02 61225 HUF 3764 HUF 64989 HUF
50. 2018.06.04 61159HUF 3830 HUF 64989 HUF
51. 2018.07.02 62002 HUF 2987 HUF 64989 HUF
52. 2018.08.02 61977 HUF 3012 HUF 64989 HUF
53. 2018.09.03 62184 HUF 2805 HUF 64989 HUF
54. 2018.10.02 62723 HUF 2266 HUF 64989 HUF
55. 2018.11.02 62865 HUF 2124 HUF 64989 HUF
56. 2018.12.03 63164 HUF 1825 HUF 64989 HUF
57. 2019.01.02 63514 HUF 1475 HUF 64989 HUF
58. 2019.02.04 63688 HUF 1301 HUF 64989 HUF
59. 2019.03.04 64159 HUF 830 HUF 64989 HUF
60. 2019.04.02 64415 HUF 574 HUF 64989 HUF
61. 2019.05.02 64691 HUF 298 HUF 64989 HUF

Kelt: Budapest, 2014.04.30.
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GÉPJÁRMŰ TÁRGYÁBAN KÖTÖTT

ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LiZINGSZERZÖOÉS
06 -05- 2014

Amely létrejött

Név: K&H Bank Zrt.
Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Cégjegyzékszám: 01 10041043
Csoportadó-azonosító szám: 17780120-5-43

mint Lízingbeadó
között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

Név: ALFÖlDVíz Zrt.
Székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.

ÉS Cégjegyzékszám: 04 10 001580
Adószám: 13100887-2-04

mint Lízingbevevő

I. A lízingszerződés tárgya és pénzügyi feltételei
1.1. Jelen szerzödés alapján a Lízingbeadó vállalja, hogy a jelen szerződésben meghatározott
Gépjárművet megvásárolja, annak érdekében, hogy azt a Lízingbevevő részére zárt végű pénzügyi
lízingbe adja. A szerződés aláírásával a Lízingbevevő a Gépjárművet lízingbe veszi és vállalja, hogya
szerződésben megállapított díjakat határidőre megfizeti a Lízingbeadó részére. A Gépjármű a
futamidő letelte, a lízingdíjak és a maradványérték megfizetése után Lízingbeadó erre vonatkozó
külön nyilatkozatával a Lízingbevevő tulajdonába kerül (zárt végű pénzügyi lízing). A lízingjogviszony
megfelel a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII törvényben foglalt
rendelkezéseknek.
1 2 A Gépjármű azonosítói
Gyártmány, Citroen Jumpy 1200 Atadás várható Atadás-átvételi jegyzőkönyv
típus: Comfort L2H1 2.0 HDi időpont ja: szerint
Eurotax kód: - Szállító: "Meszlényi-Autó" Kft.

Alvázszám:
Atadás-átvételi Szállító székhelye:

5600 Békéscsaba, Almáskerti
jegyzőkönyv szerint Ipari Park 2.

Motorszám:
Atadás-átvételi Szállító 0409004726
jegyzőkönyv szerint cégjegyzékszám:

Gyártási év: 2014 Gvári extrák: -
Forgalmi Madás-átvételi Kiegészítő extrák: -
rendszám: jegyzőkönyv szerint

1.3 A pénzügyi lízingszerződés pénzügyi feltételei

A lízingdíjak megállapításánál alapul 4241 464,- Ft
vett, áfa nélküli piaci ár:
Első lízin~díi összege és devizaneme: 1 993 488,- Ft
Első lízingdíj esedékessége: átadás-átvételt megelőzően
A havi lízingdíj összege és devizaneme: 64989,- Ft

a díjfizetések esedékessége a
A pénzügyi lízingszerződés futamideje: 60 hónap mellékelt fizetési ütemezés

szerint
Deviza szerződés kötéskori árfolvama: -
Referencia kamatláb I mértéke az 1 havi BUBOR 2,60%
elfogadás időpontjában:
Alkalmazott kamatfelár: 3,0% p. a.
THM mértéke -
A lízingdíjak tőke-kamat megbontása: a törlesztési ütemezésbenfoglaltak szerint
Maradványérték összege és - -
devízaneme

Egyéb díjak költségek
Jelen szerződés 4.3 pontja, valamint a Lízingbeadó
kondíciós listája szerint
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1.4 Biztosítékok

Szerződés me nevezése Kelte Kötelezett
Felhatalmazó levél ALFOLDVIZ Zrt.

1.5 Biztosítás

CASCO Kötelező felelősség-
Biztosító neve biztosító neve
CASCO Kötelező felelősség-
Biztosítás biztosítás típusa
típusa
Biztosítási 10%, de minimum 50.000,- Ft
önrész

A Lízingbevevő a jelen szerződés tárgyát képező Gépjárműre köteles teljes körű casco biztosítást
kötni, amelyet a Lízingszerződés hatálya alatt a Lízingbeadó hozzájárulása nélkül nem jogosult
megszüntetni vagy módosítani. A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogya Gépjárműre
vonatkozó átadás átvételi jegyzőkönyvet kizárólag abban az esetben írja alá, ha a gépjármű
rendelkezik Biztosító által előírt minimális védelmi követelményekkel.

II. A pénzügyi lízingszerződés létrejötte és a gépjármű átvétele

2.1.) A szerzödö felek megállapodnak abban, hogyaLízingbeadó a Lízingbevevő által megfelelő
gondossággal kiválasztott gépjárművet a jelen szerződés 1.2. pontjában megjelölt Szállltótól, mint
eladótól megvásárolja, annak érdekében, hogya Lízingbevevő részére lízingbe adja. A megrendelés
és/vagy az adásvételi szerződés aláírásával a Lízingbevevő azt is elismeri, hogy az abban foglaltak
szerinti Gépjármű minden szempontból megfelel lízingbe vételi szándékának, tudomásul veszi
továbbá, hogy az adásvételi szerződésben meghatározott körülmények módosulása miatt a
Lízingszerződés egyes feltételei (szállítási határidő, a Gépjármű beszerzési ára stb.) ezen
változásokkal összhangban megváltozhatnak. Az adásvételi szerződésből eredően a vevőt terhelő
kötelezettségek teljesítése - a vételár szerződés szerinti kiegyenlítésének kivételével - a Lízingbevevőt
terheli.
2.2.) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy mivel a Gépjárművet a saját céljaira maga választotta
ki, a Lízingbeadó semmilyen formában nem felel a Gépjármű lízingbeadás céljára történő
hasznosíthatóságáértés az Adásvételi Szerződésben foglalt szállítói kötelezettségek Szállító részéről
történő teljesítéséért. E címen a Lízingbevevő a Lízingbeadóval szemben sem a lízingdíj
csökkentésére, sem a lízingdíj megfizetésének beszüntetésére, sem bármilyen kártérítésre nem
támaszthat igényt.
2.3.) Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződés rendelkezései szerint az első lízingdíjnak és
ÁFA-nak megfelelő, vagy egyébként a Lízingszerződés alapján a Lízingbeadó részére járó bármely
egyéb összeget a Szállító részére köteles megfizetni, a Gépjármű vételárának kiegyenlítése során a
Lízingbeadó ezen összegeket aSzállítóra engedményezi a Gépjármű vételára kiegyenlítésének
keretében. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogyaLízingbeadó a Gépjármű még ki nem egyenlített
vételárát (engedményezés esetén a Gépjármű vételárának a Lízingbevevő által igazoltan a Szállító
részére kifizetett összegekkel csökkentett részét a 2.5.) pontban foglaltak szerinti átadás-átvételi
jegyzőkönyv kézhezvételét, egyben a)-i) pontban foglaltak maradéktalan és együttes teljesülését
követően fizeti meg a Szállító részére.

a) a Lízingbeadó kézhez vette a Lízingbevevő által aláírt Lízingszerződést, továbbá
amennyiben azt a Lízingbeadó előírta, az ügylettel kapcsolatos érvényesen aláírt
biztosítéki szerződést

b) amennyiben a Gépjármű szállítója nem magánszemély, a Lízingbeadó részére átadásra
kerül a nevére kiállított, a Gépjármű azonosító számát is tartalmazó tételes, szabályos, az
adásvételi szerződésben foglaltak szerinti végszámla, amelynek fizetendő összegében a
Lízingbeadónak járó, de a Lízingbevevő által a Szállítóhoz befizetett összegek is
feltüntetésre kerültek, "pénzügyileg rendezett" megjegyzéssel, (magánszemély Szállító
esetén a számlát az adásvételi szerzödés, illetőleg a Szállítónak a részére megfizetett
összegre vonatkozó nyilatkozata helyettesíti)

c) az Lízingbevevő részéről maradéktalanul megfizetésre került az első lízingdíj és az ÁFA
összege,

d) a Gépjárműre megkötésre került a jogszabály által előírt kötelező gépjármű
felelősségbiztosítás,

Le:



Szerződésszám: 2014000103-GG

KStH
e) a Gépjármű rendelkezik a felszereltségre is vonatkozó, Európára kiterjedő területi hatályú,

teljes körű, és legfeljebb a saját erőnek megfelelő arányú önrészesedést előíró CASCO
biztosítással, amelyben kedvezményezettkénta Uzingbeadó került feltüntetésre,

f) amennyiben a biztosítás nem halasztott díjfizetésű, az első biztosítási idöszakra szóló
biztosítási díjak a Lízingbevevő részéről befizetésre kerültek, és ezt az Lízingbevevő a
Lízingbeadó felé befizetési bizonylattal igazolta

g) a Gépjárműbe beszerelésre kerültek - amennyiben van ilyen - a biztosítótársaság egyedi
előírásainak megfelelő vagyonvédelmi berendezések és ennek tényét a Uzingbevevő a
Lízingbeadó felé számlákkal igazolta.

h) a Gépjármű átírása megtörtént, az illetékes okmányiroda igazolta, hogy a finanszírozott
gépjármű törzskönyvét a Lízingbeadónak továbbítja.

i) a Lízingbead6 részére átadásra került a forgalmi engedély másolata, amelyben a felek
megállapodásának megfelelően a Lízingbeadó, mint tulajdonos vagy a Lízingbevevő, mint
üzembentartó került feltüntetésre.

2.4.) A Lízingbead6 a Gépjárműre vonatkozó hatályos adásvételi szerződés és a Lízingbevevő
fizetési kötelezettségei teljesítésének biztosítékaként előírt biztosítéki szerződések kézhezvételét
követően felhatalmazza a szállítót a Gépjármű Lízingbevevő részére történő átadására.

2.5.) A Gépjármű birtokbavétele során a Lízingbevevő egyben a Lízingbeadó képviseletében is
eljár, tekintettel arra, hogy a Gépjármű Lízingbevevő által történő átvétele a Gépjárműnek az
adásvételi szerződés teljesítése érdekben történő birtokbavételét is jelenti. A Gépjármű átadását a
Lízingbevevő köteles a Szállítóval együttesen a Lízingszerződés mellékletében meghatározott formájú
átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával a Lízingbevevő a
2.3 a)-i) pontjaiban írt feltételek maradéktalan megvalósulásán túl az alábbiakat igazolják:

a) a Gépjármű okmányai szabályszerűen kerültek kiállításra és átadásra,
b) a Gépjármű megfelel az adásvételi szerződésben foglaltaknak,
c) a Gépjármű hibátlan, az állapotfelmérési lapon rögzítetteknek megfelelő, kipróbált

műszaki állapotban, a megrendelésben és/vagy az adásvételi szerződésben rögzített
tartozékokkal együtt került átadásra, a Lízingbevevő részéről birtokba vételre;

d) a Gépjármű rendelkezik az előírt KRESZ tartozékokkal, forgalmi és egyéb okmányai
szabályszerűen kiállításra és átadásra kerültek és hatósági jelzései megfelelnek az
okmányokban foglaltaknak.

e) a Gépjármű érvényes és további feltételek bekövetkezésétől nem függő gépjármű
felelősség és CASCO biztosítással rendelkezik.

A Lízingbevevő és az általa és a Szállító által érvényesen aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyvet,
továbbá a Gépjármű okmányainak másolatát az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláíratását követően
haladéktalanul belül köteles átadni a Lízingbeadó részére.
2.6.) Lízingbevevő jogosult a Lízingszerződéstől a vételár Lízingbeadó részéről történő
maradéktalan kifizetését megelőzően a Lízingbeadóhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával
elállni. Ilyen esetben a Lízingbevevő elállási nyilatkozatával egyidejűleg köteles a Lízingbeadónak
megfizetni a Lízingszerződés és az arra tekintettel kötött Adásvételi szerződés megkötésére tekintettel
felmerült költségeit és kárait. A Lízingbeadó jogosult ezen összegeket a részére megfizetett első
lízingdíj terhére elszámolni. A Lízingbeadó abban az esetben jogosult jelen Lízingszerződéstől elállni,
ha az illetékes okmányiroda a Gépjármű tulajdonosváltásának a gépjármű nyilvántartásban történő
átvezetését bármely okból megtagadja. Ilyen esetben a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadónak az
ügylettel kapcsolatosan felmerült költségeit a Lízingbeadó részére megtéríteni.

2.7.) Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződés hatályba lépését megelőzően birtokba vette a
Gépjárművet, vagy a Lízingbeadó teljesítette a Gépjármű vételárára vonatkozóan fennálló fizetési
kötelezettségét, a Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződést a felsorolt hatályba lépési feltételek
megvalósulásának elmaradása esetén is hatályosnak tekinteni.
2.8.) A Gépjármű törzskönyv átvételére és őrzésére vagy kiállítása felfüggesztésének
kérelmezésére kizárólag a Lízingbeadó, mint tulajdonos jogosult. Amennyiben a törzskönyv bármely
okból a Lízingbevevőhőz kerülne, köteles azt haladéktalanul a Lízingbeadó részére átadni, ennek
elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minösül. A törzskönyv a lízingjogviszony időtartama alatt a
Lízingbeadó birtokában marad.
III. A lízingbeadó felelőssége, jogok átruházása
3.1.) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy tekintettel arra, hogyaGépjárművet maga választott ki,
a Lizingbeadó semmilyen formában nem felel a Gépjármű lízingbeadás céljára történő

tc:
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hasznosíthatóságáért. E címen a Lízingbevevő a Lízingbeadóval szemben sem a lízingdíj
csökkentésére, sem a Hzingdíj megfizetésének beszüntetésére, sem bármilyen kártérítésre nem
támaszthat igényt. Ugyanezen okból nem terheli a Lízingbeadót semmiféle felelősség a Gépjármű
származásáért, műszaki állapotáért, rejtett vagy egyéb hibájáért. A Gépjármű bármilyen
meghibásodásából eredő káresemény nem mentesíti a Lízingbevevőt a Lízingbeadóval szemben
fennálló fizetési kötelezettsége teljesítése alól.

3.2.) A Lízingbeadó a Uzingszerződés aláírásával, a Szállítóval létrejött Adás vételi szerződésben
számára biztosított kellékszavatossági és jótállási jogait - kezesi felelőssége kifejezett kizárása
mellett, - a Lízingbevevőre engedményezi, ezzel felhatalmazza a Lízingbevevőt ezen jogoknak
közvétlenül a Szállítóval szemben történő érvényesítésére. Az Adásvételi szerződés teljesítésével
kapcsolatban a Lízingbeadó a vételárfizetésen kívül semminemű felelősséget nem vállal. Amennyiben
a Lízingbeadót perbe hívják a Szállító és a Lízingbevevő közötti bármely - hibás teljesítéssel vagy
egyéb, az Adásvételi szerződésböl eredő jogok érvényesítésével kapcsolatos - jogvitában, úgy annak
költségeit a Lízingbevevő köteles viselni. A szavatossági jogok gyakorlásának elmulasztásából eredő
minden kár a Lízingbevevőt terheli.

IV. A szerződéssel kapcsolatos díjak, költségek
4.1.) A Lízingbevevő jelen szerződés hatálya alatt a jelen megállapodáshoz csatolt fizetési
ütemtervben meghatározott mértékű lízingdíjat, köteles megfizetni. A jelen szerződés alapján
fizetendő lízingdíjak megállapítása során alkalmazott pénzügyi kondíciókat a felek jelen megállapodás
1.3.) pontjában rögzítik. A lízingdíjak tőke- és kamatrészből tevődnek össze, amely a törlesztési
ütemezésben kerül rögzítésre. A Felek megállapodnak, hogy a lízingdíjak vonatkozásában az
elszámolási időszak a Lízingszerződés fizetési ütemtervében meghatározott lízingdíjak esedékessége
közötti időszak. Az elszámolási időszak utolsó napja a lízingdíj esedékességének napja, ami egyben a
nyújtott szolgáltatás teljesítési időpontja is. A Lízing jogviszony szerinti ügyletindításkor fizetendő első
lízingdíj teljesítési időpontja a Lízingszerződés szerinti átadás-átvétel napja, ami egyben a nyújtott
szolgáltatás teljesítési időpontja is. A Felek megállapodnak, hogya Lízingbevevő az első lízingdíjat a
teljesítési időponttal azonos időpontban fizeti meg.

4.2.) A szerzödö felek megállapítják, hogy mind a jelen szerződés szerint fizetendő lízingdíjak az
1.3.) pontban megjelölt referencia kamat alapján változó kamatozásúak, ennek megfelelően a
Lízingbeadó a szerződésben megállapított lízingdíjat jogosult a szerződésben megjelölt referencia
kamatláb megváltozásával összhangban megváltoztatni. A Lízingbeadó a referencia kamat
változásáról rendszeresen, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségen kifüggesztve, illetőleg a
honlapján tájékoztatja a Lízingbevevőt. A lízingdíj megváltozásáról a Lízingbeadó a havonta
megküldésre kerülő díjbekérőn értesíti a Lízingbevevőt. A lízingdíj referencia-kamat változás
következében történő, fentiek szerinti megváltoztatását a Lízingbevevő szerződésmódosítás, illetöleg
minden egyéb értesítés nélkül a számla kézhezvételévelelfogadja.

4.3) A szerződéssel kapcsolatosan a futamidő során felmerülő egyéb díjak, költségek

A jelen szerződés hatálya alatt a Lízingbevevő az alábbiakban meghatározott díjak fizetésére köteles,
amely díjak mértéke a Lízingbeadónak az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében kifüggesztett,
továbbá honlapján közzetett mindenkori Kondíciós listájában kerül meghatározásra.

Lezárási dit a Lízingbevevö által a szerződésnek az abban meghatározott futamidő lejáratát
megelőző, bármely okból történö megszünése esetén fizetendő díj, amely a szerződés
megszűnésekor hátralévö, le nem járt töketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és
legalacsonyabb összegét a Kondíciós lista tartalmazza.

Előtörlesztési dfj: a Lízingbevevö által kezdeményezett, az esedékes fizetési kötelezettséget
meghaladó összegű befizetés után fizetendő díj, feltéve, hogy az előtörlesztéssel a szerződés nem
szűnik meg. Az előtörlesztési díj az elötörlesztett tökeösszeg százalékában kerül megállapításra és
legalacsonyabb összegét a Kondíciós lista tartalmazza.

Fizetési felszólítás díja: a Lízingbevevö fizetési késedelme következtében a Lízingbeadó fizetésre
felszólító levelének kiküldése esetén fizetendő díj, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként
kerül megállapításra.

Szerződés felmondási díj: a Lízingbeadó által a Lízingbevevő szerződésszegése következtében
kezdeményezett azonnali hatályú szerződés felmondás esetén fizetendő díj, amelyalkalmankénti,
meghatározott összegként kerül megállapításra.

Futamidő módosítás díja: a szerződésben meghatározott futamidö Lízingbevevő által kezdeményezett
módositása esetén fizetendő díj, amely a szerződés módositásakor hátralévő, le nem járt tőketartozás
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százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a Kondíciós lista
tartalmazza.

Fizetési ütemezés módosításának díja: a szerződésben meghatározott fizetési ütemterv Lízingbevevő
által kezdeményezett módosítása esetén fizetendő díj, amely a szerződés módosításakor hátralévő, le
nem járt tőketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a
Kondíciós lista tartalmazza.

Előtörlesztési, futamidő-, ütemezés módosítási kalkuláció elkészítésének dfja: a szerződés
Lízingbevevő által kezdeményezett módosítása érdekében a fennálló fizetési kötelezettségeket
tartalmazó új kimutatás elkészítésének díja, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül
megállapításra.
Ozembentartó személyének megváltoztatása után fizetendő díj: meghatározott feltételek fennállása
esetén a szerződés hatálya alá tartozó gépjármű fogalmi engedélyébe bejegyzett üzembentartó
személyének megváltoztatásához történő hozzájárulás esetén a Lízingbevevő által fizetendő díj,
amelyalkalmankénti, meghatározott összegben kerül megállapításra.

Szerződés harmadik személy részéről történő átvállalásával kapcsolatos hitelbfrálat díja: a
Lízingbeadóval szerzödö fél személyének a Lízingbevevő tartozásainak átvállalásával történő
megváltozására irányuló igényesetén az átvállaló hitelképességének megállapításával kapcsolatos
eljárás díja, amelynek megfizetése a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az átvállalással
kapcsolatos hitelbírálat díja a kérelem benyújtásakor hátralévő, le nem járt tőketartozás százalékos
mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a Kondíciós lista tartalmazza.

Egyéb szerződésmódosítás díja: a szerződésnek a Lízingbevevő által kezdeményezett fentiekben
nem nevesített módosítása esetén fizetendő díj, amely a szerződés módosításakor hátralévő, le nem
járt tőketartozás százalékos mértékében kerül megállapításra és legalacsonyabb összegét a
Kondíciós lista tartalmazza.
Kezes szeméIvének megváltoztatásával kapcsolatos eljárás dfja: a szerződésben foglalt
kötelezettségek teljesítésének biztosítékaként kötött készfizető kezességvállalási szerződés
megszüntetése és a Lízingbeadó által hitelképesnek minősített harmadik személlyel új készfizető
kezességvállalási szerződés megkötése, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül
megállapításra.
Dokumentáció egyeztetés dfja: amennyiben a Lízingbevevő a forgalmi engedély módosítását
követően elmulasztja az adatváltozásr61 a forgalmi engedély. másolatának bemutatásával a
Lízingbeadót értesíteni, a Lízingbeadó az adategyeztetés érdekében megkeresi a közhiteles
nyilvántartást és erre tekintettel a Lízingbevevővel szemben a Kondíciós listában megállapított
egyszeri díjat érvényesít.
Elszámolás készítésének. értesítők, bizonylatok kiállításának díja: a Lízingbevevő kérelmére a
finanszírozási szerződés megszüntetése érdekében fizetendő összeg megállapítása érdekében
készített kimutatás, továbbá elszámolással kapcsolatos értesítések, számviteli bizonylatok
kiállításának díja, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül megállapításra.

Hozzájárulások kiadásának (taxi engedély, átalakítási engedélv, használatba adási engedélv, forgalmi
engedély csere, rendszám csere) díja: hatósági engedélyek benyújtásához szükséges finanszírozói
hozzájárulás kiállításának díja, amelyalkalmankénti meghatározottösszegként kerül megállapításra.

Adategyeztetési díj: a Lízingbevevő kérelmére a szerződés másolata, és az Üzletszabályzat, valamint
a szerződéssel kapcsolatos egyéb dokumentumok másolatának, továbbá igazolások és korábban
nem nevesített egyéb nyilatkozatok kiadásának, valamint a rendkívüli adategyeztetés díja, amely
alkalmankénti meghatározottösszegként kerül megállapításra.
Deviza a/apú szerződés forint alapúvá alakításának díja: a Lízingbevevő kérelmére bármely, forinttól
eltérő idegen devizanem alapú szerződésnek a futamidő alatt kizárólag egy alkalommal történő, forint
alapú szerződéssé történő átalakítása után fizetendő díj.

KHR Ogvféltudakozvány lekérdezés díja: a Lízingbevevő kérelmére a Központi Hitelinformációs
Rendszerből történő adatlekérdezés díja, amelyalkalmankénti, meghatározott összegként kerül
megállapításra.
Intervenciós díj: a Lízingbeadó által a Lízingbevevő nem szerződésszerű magatartása következében
tett intézkedések (fizetési felszólítás) következtében felmerülő költségek fedezetéül felszámításra
kerülő, a kondíciós listában megállapított díj, amely a megtett intézkedés sikerétől függetlenül
fizetendő és a szerződés hatálya alatt intézkedésenként ismételten is kiszabható.

tc:
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A Lízingbeadó a Kondíciós listát a piaci feltételeknek megfelelően, árazási elveiben foglaltakkal
összhangban, időszakonként módosítja. A módosított Kondíciós lista az abban megjelölt időponttól
hatályos.

4.4.) Az Lízingbevevőt, mint a Gépjármű használóját és üzembentartóját terheli a Gépjármű
birtoklásával és használatával kapcsolatos valamennyi költség, ideértve a kötelező biztosítás díját, a
Gépjárműre tekintettel kiszabott bírságok, díjak, közterhek (teljesítményadó), valamint a Gépjármű
bárminemű átalakításával kapcsolatosan kirótt bírság, vámpótlék, stb. megfizetését is. Ha a
Lízingszerződés hatálya alatt a Gépjármű birtoklásával vagy használatával kapcsolatban valamely
felmerült költséget, bírságot vagy kárigényt a Lízingbevevő helyett a Uzingbeadó egyenlítene ki,
annak összegét a Lízingbevevő az erre vonatkozó értesítést követően haladéktalanul köteles
megfizetni a Lízingbeadó részére.

4.5.) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségeit
mindaddig a szerződés szerinti ütemezésben köteles teljesíteni - ideértve azt az időszakot is, ameddig
a Gépjárművet bármely okból nem tudta használni - amíg a szerzödés a XI. fejezetben szabályozottak
szerint meg nem szűnik.

4.6.) Amennyiben a Lízingbeadónak a szerződés azonnali hatályú felmondása vagy a Lízingbevevö
érdekkörében bekövetkezett okból történt megszűnése következtében, akár a lejárt tartozások
beszedésével, akár a Gépjármű Lízingbeadó részére történő visszaszármaztatásával vagy a
szerződéssel kapcsolatos biztosítékának érvényesítésével, akár egyéb nem várt okból további
költségei merülnek fel, azokat a Lízingbevevő köteles haladéktalanul megtéríteni.

4.7) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése
esetén Lízingbeadó a késedelem időtartamára a késedelmesen teljesített összeg után a mindenkor
érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét, devizában megállapított fizetési kötelezettség késedelmes
teljesítése esetén a késedelmes összeg további 2%-kal növelt mértékét számítja fel késedelmi kamat
címén.

4.8.) A Lízingbevevő minden általa fizetendő összeget a fizetési ütemtervben foglalt esedékességi
idöpontokban, ennek hiányában a Lízingbeadó felhívására az alábbiak szerint köteles megfizetni:

a) a Lízingbeadó által küldött értesítőn feltüntetett bankszámlára történő átutalással
illetöleg csoportos beszedési megbízás alkalmazásával vagy

b) postai készpénz befizetési utalványon a szerződés azonosító számának
megadásával, vagy
c) bármely K&H Bankfiókban az ügyfélfogadási idő alatt pénztári befizetéssel.

4.9.) A jelen szerződés alapján nyújtott szolgáltatás a 2013. évi CCXXXVII törvény rendelkezései
szerinti pénzügyi szolgáltatás, ennek következtében - a jelen szerződés aláírásának időpontjában
irányadó jogszabályok megváltozásáig - a felszámított szerződéskötési díj, ügyleti és késedelmi
kamat, valamint átvállalási, módosítási és lezárási díj tárgyi ÁFA mentes.

4.10.) A Lízingbeadó a Lízingbevevő által részére megfizetett összegeket - a Lízingbevevő részére
küldött ezzel ellentétes tájékoztatás hiányában, - az alábbi sorrendben tudja be követeléseibe:

jj) a Lízingbevevő helyett harmadik személyek felé megfizetett összegek
kk) költségek, díjak
II) késedelmi kamatok,
mm) lízingdíj kamat tartalma,
nn) lízingdíj tőke tartalma.

V. Az alkalmazott kamatok, költségek és díjak egyoldalú módosítása

5.1.) A Lízingbeadó a Lízingszerződésben megállapított kamat, illetve költség és díjtétel mértékét
jogosult megváltoztatni, amennyiben az adott szolgáltatást befolyásoló feltételek módosulnak. A
Lízingbeadó az alább felsorolt, a kamat-, díj és költségelemekre kihatással bíró huzamosabb ideig
fennálló okok változásának együttes, tényleges hatásainak vizsgálata és alapos elemzése alapján
dönt a finanszírozási szerződés kamat-, díj- vagy költségelemének egyoldalú a kiváltó okok hatásával
arányos mértékben történő módosításáról. Abban az esetben, ha valamely feltétel változása a kamat-,
díj- vagy költségelem csökkentését teszi indokolttá, a Lízingbeadó a Lízingbevevővel kötött
szerződésében az ilyen irányú módosítást is érvényesíti.

Jogi, szabályozói környezet megváltozása
v) a hitelező - hitel-, és pénzügyi lízingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvétlenül

érintő - tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó
jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a hitelezőre kötelező egyéb szabályozók
megváltozása;
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w) a hitelező - hitel-, és pénzügyi lízingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan érintő _

tevékenységéhez kapcsolható közteher- (pl. adó-) változása, a kötelező tartalékolási szabályok
változása;

x) kötelező betétbiztosítás összegének, vagy díjának változása.

A pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása
a hitelező forrásköltségeinek változása / pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, így
különösen, de nem kizárólagosan:

Magyarország hitelbesorolásánakváltozása
az országkockázati felár változása (credit default swap)
jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása
bankközi pénzpiaci kamatlábak /hitelkamatok változása
a Magyar Állam vagy a hitelező által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék
egymáshoz képest történő elmozdulása,
refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve
kibocsátója elismert külsö hitelminősítő szervezet általi kockázati besorolásának változása
vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása,
hitelező lekötött ügyfélbetéteinek kamatának változása

A Uzingbevevö kockázati megftélésének megváltozása
a) a Lízingbevevő, illetve a hitelügylet más kockázati kategóriába történő átsorolása a hitelező

vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy belső
adósminősítési szabályzata alapján - különös tekintettel a Lízingbevevő pénzügyi helyzetében
és fizetőképességi stabilitásában bekövetkező változásokra -, ha azt az új kockázati
kategóriába történő átsorolás az értékvesztés ,és ezáltal az alkalmazott kockázati felár
mértékének változtatását teszi indokolttá.

b) A hitelező vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy
hitelező adósminősítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek,
illetve ügyfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati
kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását
teszi indokolttá.

c) A nyújtott kölcsön vagy hitel fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében bekövetkező
legalább 1O%-osváltozás.

A Lízingbeadó a kockázati megítélés megváltozása alapján nem érvényesít kamatemelést azon
ügyfeleknél, akik szerződési kötelezettségeiket folyamatosan teljesítették, a hitel futamideje alatt nem
estek fizetési késedelembe.

5.2.) A Lízingbeadó a Lízingszerződéshez kapcsolódó egyéb költséget és díjat évente maximálisan
a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos infláció mértékében emel.

5.3.) A Lízingbeadó a fentiekben felsorolt okokon túl vis maior események - hirtelen bekövetkező
nagyfokú pénz- és tőkepiaci zavarok - bekövetkezés esetén átmenetileg, kizárólag a zavar
elhárultáig, a PSZÁF egyidejű tájékoztatása mellett jogosult egyoldalúan kamatot, díjat vagy költséget
módosítani.

5.4.) A Lízingbeadó a lízingszerződésben a fentiekben szabályozottak szerinti egyoldalú kamat,
költség és díjmódosításon túl egyéb feltételt, ideértve az egyoldalú módosításra okot adó körülmények
felsorolását is, egyoldalúan nem módosítja a Lízingbevevő számára kedvezőtlenül. A Lízingbeadó
egyoldalúan új díjat vagy költséget nem vezet be, és nem változtatja meg a Lízingbevevöre
hátrányosan a kamat, díj vagy költségelemek számítási módját. A Lízingbeadó a Lízingbevevővel
kötött szerzödésnek a Lízingbevevő számára nem kedvezőtlen egyoldalú módosításának jogát
fenntartja.

VI. Előtörlesztés
6.1.) Amennyiben a Lízingbeadó a törlesztési ütemtervben előírt havi esedékes lízingdíj összegénél
magasabb összegű fizetést teljesít, az esedékes fizetési kötelezettség teljesítését követően
fennmaradó összeggel a Lízingbeadó a még esedékessé nem vált töketartozást csökkenti oly módon,
hogya lízingdíjak száma és esedékességük időpontja nem változik, a fizetendő lízingdíj összege és
annak tőke-kamat megbontás aránya ismételten megállapításra kerül. A Lízingbeadó a módosított
törlesztési ütemezést megküldi a Lízingbevevő részére. Előtörlesztés esetén a Lízingbevevő a
kondíciós lista szerinti Előtörlesztésidij megfizetésére köteles.
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VII. A Gépjármű üzemeltetése
7.1.) A lízingjogviszony időtartama alatt a Lízingbevevő viseli a Gépjármű birtoklásával és
üzemeltetésével összefüggő valamennyi költséget és a kárveszélyt, ideértve azokat a károkat is,
amelyek megtérítésére senki sem kötelezhető. A költségek körében viselni köteles a szerződés
hatálya alatt esetlegesen kiszabásra kerülő szabálysértési és egyéb bírságot, és parkolási díjakat
valamint a kockázatot. A Lízingbevevő köteles a Gépjárművet az előírásoknak megfelelően
üzemeltetni, javíttatni, karbantartani, és elvárható gondossággal használni, birtokolni. A Lízingbevevő
köteles biztosítani az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, így kötelessége az
üzemeltetéshez előírt engedélyek beszerzése. A Lízingbevevő a Uzingbeadó felé kártérítési
felelősséggel tartozik a Gépjármű normál használatot meghaladó értékcsökkenésért, teljes vagy
részleges meghibásodásáért, megrongálódásáért, birtokán kívül kerüléséért.
7.2.) A Lízingbevevő a Gépjármű okmányaiban, hatósági jelzéseiben (forgalmi engedély,
érvényesítő címke, környezetvédelmi kártya, törzskönyv, rendszám) bekövetkezett bármilyen változást
vagy rongálódást köteles az illetékes hatóságnak és a Lízingbeadónak az arról való tudomásszerzést
követő 5 napon belül bejelenteni, illetőleg üzembentartói minőségénél fogva a szükséges
adatmódosítással kapcsolatban eljárni.
7.3.) A Lízingbeadó jelen szerződésben foglalt felhatalmazása alapján a Lízingbevevő jogosult és
egyben köteles a Gépjármű kezelési útmutatójában, szervizkönyvében vagy szervizfüzetében előírt
időpontokban a garanciális vizsgálatokat, műszaki állapot ellenőrzést és javításokat, illetve az
időszakos műszaki vizsgálatot elvégeztetni. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Gépjármű javítása
új gépjármű esetén kizárólag a Szállító hivatalos márkaszervizei, ennek hiányában a Lízingbeadó által
jóváhagyott szerviz által végeztethető el.
7.4.) A Uzingbevevő köteles a Gépjárművet rendeltetésszerűen használni. Kizárólag a Lízingbeadó
előzetes engedélyével lehet a Gépjárművet verseny, oktatás, taxi, illetőleg bármely más olyan célra
felhasználni, amely a normál használattal együtt járó kopást és elhasználódást meghaladó
elhasználódáshoz vezethet. A Lízingbevevő vétkességtől függetlenül köteles a Gépjármű
meghibásodását vagy rongálódását, saját költségén a károsodást megelőző állapot szerint
helyreállíttatni. A Lízingbevevő az ennek elmulasztásából eredő károkért a Lízingbeadónak kártérítési
felelősséggel tartozik. Ugyancsak kártérítési felelősséggel tartozik a Lízingbevevő azért a kárért, ami a
Lízingbeadót amiatt éri, hogy a Gépjármű piaci értéke elmarad a Gépjárművel azonos típusú (típus és
modell azonosítójú) és életkorú gépjárművek átlagos piaci értékétől, függetlenül attól, hogy a
Gépjármű megfelel-e a forgalmi- és üzembiztonsági előírásoknak, üzemkész és hibamentes
állapotban van-e. Vitás esetben a Lízingbevevő független minőségvizsgáló szerv (a Uzingbeadó által
elfogadott igazságügyi Gépjárműszakértő) szakértői véleményét kérheti. A szakértői véleményezés
költségeit a Lízingbevevő köteles viselni.
7.5.) A Lízingbevevő a Gépjárművön az átadás-átvételkori állapothoz képest utólagos beépítést,
változtatást, átalakítást, feliratok elhelyezését csak a Lízingbeadó előzetes írásos engedélye alapján,
kizárólagosan saját költségére végez(tet)het. A Lízingbeadó írásos felhatalmazása nélkül a "hatósági
átalakítási engedély" nem jogosítja fel Lízingbevevőt az átalakítás elvégzésére vagy elvégeztetésére.
A Gépjármű bármely átalakítása, megváltoztatása, csak a Gépjármű generálimportőrének hivatalos
márkaszervizei, ennek hiányában a Lízingbeadó által jóváhagyott szerviz által végeztethető.

7.6.) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogyaLízingbeadó a beépítésekenés átalakításokon írásos
beleegyezése hiányában is tulajdont szerez. Engedély nélküli beépítés, átalakítás esetében és
különösen a Lízingszerződés megszűnésekor a Lízingbeadó jogosult a Gépjármű átalakítás előtti
állapotának visszaállítását megkövetelni, vagy a Lízingbevevő költségére a visszaállítást elvégeztetni.

7.7.) A Gépjármű használatának vagy birtoklásának szüneteltetésével, illetőleg a Gépjármű
megsemmisülésével összefüggésben keletkezett bármely kár a Lízingbevevőt terheli, és nem érinti a
Lízingbevevő lízingdíj fizetési kötelezettségét. A Gépjármű meghibásodása vagy megsemmisülése
esetén a Lízingbeadó nem köteles cseregépjárművet biztosítani, illetőleg a Gépjármű helyébe lépő
értéket annak helyreállítására vagy pótlására fordítani.
7.8.) A Lízingbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a Gépjármű kizárólag a CASCO
biztosításban megjelölt országokba vihető ki.

VIII. Biztosítás és biztosítási események
8.1.) A Lízingbevevő köteles a birtokbaadással egyidejűleg a Gépjárműre qépjármü
felelősségbiztosítást kötni és a Lízingszerződés megszűnéséig gondoskodni annak fenntartásáról.
Lízingbevevő köteles meggyőződni arról, hogyabirtokbaadás időpontjában aláírt biztosítási ajánlat
alapján a biztosítás létrejött-e. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogya biztosítási szerződés
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hiányából eredő károkat - ideértve a Lízingbeadónál ezzel kapcsolatosan felmerülő károkat is -
viselni köteles, függetlenül attól, hogya biztosítási szerződés létrejöttének elmaradása kinek róható
fel.
8.2.) Káresemény bekövetkezését a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadónak - lopáskár esetén
egyidejűleg a területileg illetékes rendőrkapitányságnak - 2 munkanapon belül bejelenteni és a
Biztosítónál a kárrendezés érdekében jelen szerződésben, valamint a Biztosítótársaság ügyfél és
termék tájékoztatójában foglaltak szerint eljárni. Totálkár és lopáskár káresemény bekövetkezése
esetén a Uzingszerződés megszűnik, és a felek a káresemény bekövetkezése napjára egymással
elszámolnak. A Lízingbeadó a casco biztosítás alapján a Biztosító által részére fizetett összeggel a
Lízingbevevővel szemben fennálló követelését csökkenti, annak a követelés megszűnését követően
fennmaradó részét a Lízingbevevő részére kifizeti. Abban az esetben, ha a Biztosító által fizetett
összeg nem éri el a Lízingbevevő Lízingbeadóval szemben fennálló teljes tartozását, úgy a
különbözetet a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadó részére a Lízingszerződés rendelkezései szerint
megfizetni.
8.3.) A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogyaLízingszerződés hatálya alatt a
Gépjárművet kizárólag a Szállitó hivatalos márkaszervizeiben javíttatja. A Lízingbevevő tudomásul
veszi, hogy jelen kötelezettsége teljesítésének elmulasztása esetén a Lízingbeadó jogosult a
Lízingszerződést azonnali hatállyal felmondani.
8.4.) A Lízingbevevő köteles a sérült Gépjárművet a káresemény bekövetkezésekor a Lízingbeadó
által elfogadott vagy kijelölt márkaszervizbe szállíttatni, vagy helyszíni felmérést kérni és a
Lízingbeadó utasításai szerint eljárni, tudomásul veszi azonban, hogyakáreseményt szenvedett
Gépjármű helyreállitása a kárszemle jegyzőkönyv alapján a biztosító által fizetendő összeg
ismeretében rendelhető meg.
8.5.) A Lízingbeadó a Uzingszerződés megszűnését nem eredményező biztosítási esemény
kapcsán a biztosító által fizetendő összeg felvételére egyedi engedélyével felhatalmazhatja a
helyreállitást végző szervizt. A Lízingbevevő erre irányuló kérelmet a kárfelvételi jegyzőkönyv,
valamint a javítási számla (helyreállítása előtti időpontban javítási előkalkuláció) másolatának
csatolásával nyújthat be a Lízingbeadóhoz.
8.6.) Amennyiben a biztosítótársaság a Lízingbeadónak teljesíti a kifizetést, azt a Lízingbeadó a
Gépjármű helyreállításának igazolását követő 5 munkanapon belül a helyreállitást végző szerviznek,
amennyiben a helyreállitást a Lízingbevevő a szerviznek megelőlegezte és ezt a Lízingbeadó felé
hitelt érdemlően igazolja, a Lízingbevevőnek kifizeti. A Gépjármű megsemmisülése esetén a
Lizingbeadó nem köteles a biztosítási összeget a Gépjármű helyreállitására vagy pótlására fordítani.

8.7.) Biztosítási eseményesetén az önrészt a Uzingbevevő köteles megfizetni, illetve a
Lizingszerződés megszűnéséhez vezető biztosítási esemény kapcsán a Lízingbevevő köteles az
avultatás összegének megfizetésére is. A Lízingszerződés megszűnéséhez vezető biztosítási
esemény bekövetkezésekor a biztosító által fizetett összegek, valamint gazdasági totálkár esetében a
Gépjármű értékesítéséből befolyó összeg (roncsérték) minden esetben a Lízingbeadót illetik meg,
mely összegek a Uzingbevevő tartozásait csökkentik.
8.8.) Abban az esetben, ha a káresemény során bekövetkezett kár összege a Gépjármű értékéhez
viszonyítva különösen magas, akkor a Uzingbeadó a saját megítélése alapján, kockázatai
csökkentése érdekében jogosult a biztosító által kifizetett összeget a Lízingbevevő tőketartozásainak
arányos - esetlegesen a Lízingszerződésmegszűnését is eredményező - csökkentésére fordítani.

IX. Biztosítékok
9.1.) A Uzingbeadó az üzleti kapcsolat fennállása alatt bármikor jogosult a Lízingbevevőtől
megfelelő biztosítékot, vagy a korábban már nyújtott biztosíték kiegészítését kérni annak érdekében,
hogya biztosíték mértéke minden esetben biztosítsa a Lízingbeadó Uzingbevevővel szemben
fennálló követelésének megtérülését. Az alkalmazandó biztosítékot a Lízingbeadó az ügyfélminősítés
során tett megállapítások alapján határozza meg. A Lízingbevevővel kötött egyedi szerződés
biztosítékaként a Lízingbeadó a Polgári törvénykőnyvben felsorolt szerződést biztosító
mellékkőtelezettségek bármelyikét, továbbá azonnali beszedési jogot, valamint a nem magánszemély
Lízingbevevő tulajdonosának kötelezettségvállalását is előírhatja a jogviszony fenntartásának
feltételeként. Amennyiben a Lizingbevevő a szerződés hatálya alatt a Lízingbeadó által kért biztosíték
nyújtásától elzárkózik, úgy a Lízingbeadójogosult a további szolgáltatások felfüggesztésére, továbbá
megnövekedett kockázatai csökkentése érdekében a szerződés felmondására. A biztosítékok
nyújtásával - ideértve a szerződés megkötését is - fenntartásával és megszűnésével kapcsolatos
valamennyi költség a Lízingbevevőtterheli.
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9.2.) A Lízingbevevő köteles gondoskodni a Lizingbeadó javára alapított biztosíték fedezeti
értékének megőrzéséről. A Lizingbeadó jogosult ellenőrizni a biztosítékok meglétét, illetve azok
megfelelő kezelését. Ha a Lizingbevevő által biztosítékul lekötött vagyontárgy értéke a
szerződéskötéskori állapothoz képest csökken, így már nem nyújt kellő fedezetet, abban az esetben a
Lizingbevevő köteles a biztosítékot megfelelő módon kiegészíteni. A biztosíték értékében,
értékesíthetőségében vagy más lényeges körülményében bekövetkezett változásokról aLizingbevevő
köteles haladéktalanul tájékoztatni a Lízingbeadót.
9.3.) A Lízingbeadó követelése érvényesítése során jogait oly módon gyakorolja, hogy az a
követeléseinek kielégítését a legeredményesebben szolgálja. A Lizingbeadó követelésének
rendezése során a Lízingbevevő bármely biztosítékul szolgáló vagyontárgyából sortartási kifogás
figyelembe vétele nélkül kereshet kielégítést. A biztosítékok érvényesítése eredményeképpen befolyt
összegeket a Lízingbeadó elsősorban követelése kielégítésére használja fel, az azt meghaladó
mértékben pedig átutalja a Lízingbevevő által megjelölt bankszámlára. A Lízingbeadó követelései
teljes megtérülését követően a Lízingbevevő kérésére és költségére gondoskodik a biztosítékok
felszabadításáról.
9.4.) A Lízingbeadóval fennálló üzleti kapcsolat során a Lizingbevevő köteles biztosítani, hogya
Lizingbeadónak a Lízingbevevővel kötött szerződésből eredő jogai és követelései legalább azonosan
(pari passu) rangsorolódjanak a Lízingbevevővel szemben a szerződéskötés időpontjában fennálló és
az azt követően keletkező összes egyéb hitelezői igénnyel. A Lizingbevevő kötelezi magát továbbá
arra, hogy nem hoz olyan döntést és nem vállal olyan kötelezettséget, mellyel a Lízingbeadót más
hitelezőjével szemben kedvezőtlenebb helyzetbe hozná.

X. A Lízingbevevő Gépjárművel kapcsolatos egyéb kötelezettségei
10.1.) A Lízingbevevő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogya
Lízingbeadó tulajdonát sérelem ne érje. A Lízingbevevő a Gépjárművet meg nem terhelheti, el nem
zálogosíthatja, a Lízingbeadó kifejezett erre irányuló írásbeli hozzájárulása nélkül tovább bérbe nem
adhatja, a Gépjármű birtoklását vagy használatát harmadik személynek (magánszemély Lízingbevevő
esetén kivételt képez ez alól a vele közös háztartásban élő vezetői engedéllyel rendelkező nagykorú
közeli hozzátartozó) át nem engedheti. Amennyiben a Lízingbeadó erre engedélyt ad, a Lízingbevevő
a harmadik személy magatartásáért sajátjaként felelős.
10.2.) A Lízingbevevő a Gépjármű eltűnése (ideértve a lopás esetét is), zár alá vétele, lefoglalása,
végrehajtási eljárásba vonása, valamint a nem magánszemély Lizingbevevő ellen induló
végelszámolási, felszámolási, csődeljárás veszélye esetén vagy bekövetkeztekor köteles a
Lízingbeadót haladéktalanul írásban értesíteni. Ugyancsak köteles a Lizingbevevő a Lízingbeadót
értesíteni, amennyiben a Gépjárművel kapcsolatosan a szállítóval szemben a 3.2 pontban foglaltak
alapján szavatossági igényt kíván érvényesíteni. A jelen pontban foglalt értesítések elmulasztása
súlyos szerződésszegésnek minősül.

10.3.) A Lizingbeadó jogosult a szerződés rendelkezéseinek - különösen azon kötelezettségeknek,
amelyek elmulasztása azonnali hatályú felmondáshoz vezethet - betartását ellenőrizni, amely jog
gyakorlását a Lízingbevevő biztosítani köteles. Ugyancsak köteles a Lízingbevevő a Lízingbeadó
felhívására bármely, a szerződésben foglalt jogok gyakorlásához, illetőleg kötelezettségek
végrehajtásához szükséges nyilatkozatot haladéktalanul megtenni és a vonatkozó okiratot a
Lízingbeadó rendelkezésére bocsátani.

10.4.) Amennyiben valamely felügyeleti szerv, illetve hatóság ellenőrzést gyakorol, vagy más olyan
hatósági eljárást végez a Lízingbevevővel szemben, amely a Gépjárműre hatással lehet, a
Lízingbevevő köteles az eljárás megindításáról, megszűnéséről, valamint annak végeredményéről,
illetve a Lízingbeadó erre vonatkozó igénye esetén a Lízingbeadó által az üggyel kapcsolatban feltett,
a szerződés teljesítésével összefüggő kérdésekről a Lízingbeadót haladéktalanul tájékoztatni.

XI. A szerződés megszűnése
11.1.) A jelen szerzödés (i) a Lízingbevevő fizetési kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésével,
(ii) a Lízingbeadó azonnali hatályú felmondásával vagy (iii) a Lízingbevevő jogutód nélküli
megszűnésével szűnik meg. A Gépjármű megsemmisülésével csak a jelen szerződésben
szabályozottak szerinti lízingjogviszony szűnik meg, az abból eredően fennmaradó, a Lízingbevevő
által a 11.4.) pontban foglaltak szerint fizetendő összeg a jelen szerződés szerint fizetendő lízingdíjak
módosításával,a törlesztésre irányadó szabályok szerint kerül megfizetésre.

11.2.) A jelen szerződés a Lízingbevevő részéröl egyoldalúan nem mondható fel, a szerzödésnek a
Lízingbevevő által kezdeményezett megszüntetésére kizárólag a VI. fejezetben szabályozott
elötörlesztés esetén kerülhet sor.
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11.3.) A Uzingbevevő lízingdíj fizetési kötelezettségei maradéktalan teljesítése esetén a Uzingbeadó
írásbeli nyilatkozatot állít ki arról, hogya Uzingbevevő megszerezte a Gépjármű korlátozásmentes
tulajdonjogát.

11.4.) A Gépjármű megsemmisülésének rninösül annak eltulajdonítása, illetőleg az akáresemény,
amelynek következtében a biztosítótársaság megállapítása szerint helyrehozhatatlan műszaki vagy
gazdasági totálkárt szenved. Ha a Gépjárművet eltulajdonítják, abban az esetben a rendőrségi
nyomozást felfüggesztő határozatának, ha a Gépjármű totálkárt szenved, akkor a biztosító totálkárra
vonatkozó nyilatkozatának Uzingbeadó általi kézhezvételekor állapítható meg a Gépjármű
megsemmisülésének, és egyben a Uzingjogviszony megszűnésének időpontja. Ennek megfelelően a
Uzingbevevő akáresemény bekövetkeztétől függetlenül továbbra is változatlan tartalommal köteles
teljesíteni a szerződésből eredő fizetési kötelezettségét az alábbi bekezdésben szabályozottak
figyelembevételével. A Gépjármű megsemmisülése esetén a lízing jogviszonyakáresemény
bekövetkezésének időpontjában, azaz visszamenőleges hatállyal szűnik meg.

Jelen szerzödés aláírásával a felek megállapodnak abban, hogya lízingjogviszonynak a Gépjármű
megsemmisülése következtében törtértö megszűnésével egyidejűleg minden kifejezetten erre irányuló
külön jognyilatkozatuk nélkül a megszűnt Ifzingjogviszonyból eredö tartozások megfizetésére
részletfizetési megállapodást kötnek, amelyet az elszámolás megküldését követően foglalnak írásba.
A részletfizetési megállapodás alapján fizetendő havi részletek összege megegyezik a megszűnt
lízingjogviszony fizetési ütemtervében rögzített összegekkel. A Lízingbevevőnek a lízingjogviszony
futamidő lejárta előtti megszűnéséből eredően keletkezett egy összegű fizetési kötelezettségét a
Lízingbeadó a részletfizetési megállapodás létrejöttét követően, utólag, a rendőrségi nyomozást
felfüggesztő határozatának, illetőleg a biztosító totálkárra vonatkozó nyilatkozatának kézhezvételétől
számított 15 napon belül a 12. pont szerinti elszámolás megküldésével közli. Az elszámolás
ismeretében bármelyik fél igényelheti a jelen pont szerinti részletfizetési megállapodás közös
megegyezéssel történő módosítását. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha nem
teljesíti a jelen pont szerint létrejött részletfizetési megállapodás szerinti fizetési kötelezettségét, a
Lízingbeadó jogosult a részletfizetési megállapodást azonnali hatállyal felmondani. Az azonnali
hatályú felmondással a Lízingbevevőnek a megszűnt Iízingjogviszonyból eredő, 11.7.) pontban
foglaltak szerint megállapított fizetési kötelezettsége egy összegben, azonnali hatállyal esedékessé
válik.
11.5.) A lízingjogviszony 11.1.) pontban foglaltak szerinti megszűnése estén a Lízingbevevő a
Gépjármű birtokában lévő okmányait és tartozékait az elszámolás kézhezvételét követő 2
munkanapon belül köteles átadni a Lízingbeadó képviselője részére. Amennyiben a Lízingbevevő
nem gondoskodott a gazdaságosan nem helyreállítható Gépjárműnek a Lízingbeadó által megjelölt
telephelyre történő elszállíttatásáról, azt a Uzingbeadó a Lízingbevevő költségére elvégezteti.

11.6.) A Uzingbeadó a jelen szerződést azonnali hatállyaljogosult felmondaní, ha:
III) a Lízingbevevő jelen szerződés 2.8.),4.1.),4.5.),4.6.),7.1.)-7.4.),7.8.), 8.1.)-8.4.), 8.7.),

9.1.)-9.2), 10.2), 10.3.) és 10.4.) pontjaiban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget,
mely súlyos szerződésszegésnekminősül,

mmm) a Uzingbevevő jelen szerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettsége
teljesítésének késedelme a 15 napot meghaladja,

nnn) a Uzingbevevő vagy a dologi adós megszegi a jelen szerződésből eredő fizetési
kötelezettségekteljesítésének biztosításáraszolgáló biztosítéki szerződést,

ooo) A Lízingbevevő a Uzingbeadó által előírt adatszolgáltatási, tájékoztatási
kötelezettségének a Lízingbeadó erre irányuló felhívásában foglaltak ellenére sem tesz
eleget,

ppp) a Gépjármű káresemény folytán jelentős értékvesztést szenved, vagy az időközben
bekövetkező árfolyamváltozások hatására a Gépjármű fedezeti értéke jelentős mértékben
lecsökken és a Uzingbevevő nem gondoskodik a Lízingbeadó részéről elfogadható
mértékű biztosíték nyújtásáról

qqq) a nem magánszemély Uzingbevevő ellen felszámolási eljárást kezdeményezett harmadik
személy, illetve ha az ilyen Lízingbevevőcsöd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárást
kezdeményezettönmaga ellen,

rrr) a Lízingbevevőellen végrehajtásieljárás indult
sss) a Uzingbevevőnek Lízingbeadóval szemben fennálló bármely egyéb jogviszonyát

szerződésszegésmiatt a Uzingbeadó jogosult felmondani,
ttt) az Üzletszabályzat általános részében meghatározottegyéb esetekben.

11.7.) A szerződés azonnali hatállyal történő felmondása esetén a Lízingbevevő köteles a
Uzingbeadó felhívására a Lízingbeadó jelen szerződésre tekintettel felmerült valamennyi követelését

I o" te:
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(ideértve az elmaradt lízingdíjak, továbbá a késedelmi kamat összegét, a szerződésre tekintettel
fizetendő díjakat, valamint a Uzingbeadó érdekkörében a szerződés idő előtti felmondására tekintettel
felmérült költségeket) a felhívásban megjelölt határidőre megfizetni.
11.8.) A lízing szerzödés azonnali hatállyal történő felmondás miatt történő megszűnése esetén a
Uzingbevevő Gépjárműre vonatkozó használati és birtoklási joga is megszűnik, és köteles azt
tartozékaival és okmányaival együtt a felmondás kézhezvételét követő 2 munkanapon belül a
Lízingbeadó részére átadni. Amennyiben Lízingbevevő birtokba adási kötelezettségének nem tesz
eleget, a Lízingbeadójogosult a Gépjárművet a Lízingbevevő költségére

v) birtokba venni és elszállíttatni,
w) jogosulatlan használatát megakadályozni,
x) hatósági engedélyeinek visszavonásáról intézkedni.

11.9.) A Gépjárművet a Lízingbevevő a jelen szerződés 7.4.) pontjában rögzítettek szerinti normál
elhasználódásnak megfelelő állapotban köteles átadni a Lízingbeadó részére. Amennyiben a normál
állapot nem biztosított, a Uzingbeadó ebből származó kárát jogosult Lízingbevevővel szemben
érvényesíteni.
11.10.) Abban az esetben, ha jelen szerződés a Lízingbevevö halála miatt szűnik meg, a Lízingbeadó
a jogerős hagyatéki végzésben megjelölt örökösökkel számol el.

XII. Elszámolás
12.1.) A Lízingbeadó a Lízingbevevő számára minden naptári évről a tárgyévet követő január 31-ig
tételes elszámolást küld.
12.2.) A jelen szerződés azonnali hatályú felmondása vagy futamidő lejárata előtti megszüntetése
esetén a Lízingbeadó a szerződés megszűnésének időpontjára tételes elszámolást készít. Az
elszámolás tartalmazza a Lízingbeadónak a Lízingbevevővel szemben jelen megállapodás alapján
ezen időpontban fennálló követeléseit jogcím szerint, illetőleg a teljes követelés összegét csökkentő
tényezőket.
A Lízingbeadó a Lízingbevevővel szemben fennálló követeléseivel szembe állítja a
visszaszármaztatott Gépjármű értékesítéséből ténylegesen befolyt, illetőleg a biztosító által a
Uzingbeadó részére a Gépjárműre tekintettel folyósított összeget. A Lízingbevevő tudomásul veszi,
hogy az elszámolásban közölt követelésösszeget a Lízingbeadó a Gépjármű értékesítését követően,
az abból befolyó, a számláján jóváírt vételár összegének ismeretében azonban a birtokbavétel
időpontjára visszamenőleges hatállyal csökkenti. A Lízingbeadó a Gépjármű értékesítésére határidőt
nem vállal, az elszámolás kézhezvétele és a vételárösszegnek a Lízingbeadó számláján történő
jóváírásáig eltelt időszakban a Lízingbevevő viseli a finanszírozási és egyéb kockázatokat, azaz a
jelen szerződés szerinti kamatfizetési kötelezettsége a részéről meg nem fizetett összeg után
folyamatosan fennáll. Abban az esetben, ha a Lízingszerződés a lízingdíjakat devizában állapítja
meg, a Gépjármű forintban megállapított áron történő értékesítése esetén a Lízingbeadó a
Lízingbevevővel szemben devizában megállapított követelését a Gépjármű értékesítési árának az
MNB által az adott devizára az elszámolás napjára jegyzett közép árfolyamon számított ellenértékével
csökkenti.
12.3.) Az elszámolás alapján fennálló követelést a fizetési kötelezettséggel érintett fél az elszámolás
kézhezvételét követő 5 munkanapon belül köteles a jogosult felé kiegyenlíteni.

XIII. Vegyes rendelkezések

13.1.) A Lízingbevevőjelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Lízingbeadót, hogyaLízingbeadó
által rendelkezésére bocsátott azonosító kód alkalmazásával a Lízingbeadó rendelkezésére álló bank
, biztosítási vagy üzleti titoknak minösülö bármely tényt, adatot vagy információt telefonos
ügyfélszolgálatán keresztül a kód birtokában lévő személynek kiadhassa. A Lízingbevevő tudomásul
veszi, hogy az azonositó kód a Lízingbevevő személyes azonosítását szolgálja, alkalmazása esetén a
Lízingbeadó a Lízingbevevőtől további azonosítást nem kér. Az azonosító kód alkalmazásával a
Lízingbeadó a Lízingbevevö telefonon adott utasításainak erre vonatkozó külön írásbeli megállapodás
hiányában is eleget tesz.
A Lízingbevevő jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogya rendelkezésére
bocsátotUbocsátandó"azonosító kódot" csak személyesen használja, valamint hogy az "azonosító
kódot" megőrzi, és azt mások rendelkezésére nem bocsátja. A Lízingbevevő jelen szerződés
aláírásával tudomásul veszi, hogy az "azonosító kód" elvesztéséből, mások részére történt átadásából
származó felelősség kizárólag őt terheli és a Lízingbeadó az ebből eredő bárminemű felelősségét
kizárja. A Lízingbevevő jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy az "azonosító kód" elvesztését,
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megsemmisülését, mások számára való hozzáférését haladéktalanul írásban bejelenti a Lízingbeadó
részére. Ezen írásbeli bejelentés kézhezvételét követően a Lízingbeadó az "azonosító kód"
alkalmazásával további adatot nem szolgáltat ki.
13.2.) A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerzödésböl eredő jogaik
gyakorlása, illetve kötelezettségeik teljesítése során egymás kölcsönös érdekeire tekintettel járnak el,
a köztük. jelen szerződés teljesítése során felmerült jogvitákat elsősorban békés úton, egyeztető
tárgyalások útján rendezik.
A Felek, a jelen szerzödésböl fakadó esetleges jogvitáik esetére, a hatásköri szabályokra és a
pertárgy értékére való tekintettel, kikötik a Lízingbeadó székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező
bíróság kizárólagos illetékességét.
13.3.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok -
különös tekintettel a Polgári törvénykönyv, továbbá a Lízingbeadó Üzletszabályzatának rendelkezései
irányadóak. A Uzingbeadó a fogyasztó hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 16. § (1) bek 24.
pontjában foglaltak alapján tájékoztatja az Lízingbevevőt, hogy felügyeleti hatósága a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete, amelynek címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
13.4.) Jelen szerződés kizárólag az itt felsorolt mellékletekkel együttesen érvényes. Jelen szerződés
aláírásával a Uzingbevevő kifejezetten elismeri, hogya fenti okiratokat a számára hiánytalanul
átadták. Jelen szerződés hatálybalépésének feltétele a Gépjárműre vonatkozó adásvételi szerzödés
hatálybalépése és Lízingbeadó által a Lízingbevevő fizetési kötelezettségei teljesítésének
biztosítékaként esetlegesen előírt egyéb biztosítéki szerződés(ek) hatályba lépése.
13.5) Jelen szerződés aláírásával a Lízingbevevő kijelenti, hogyaszerződéskötést megelőzően a
hatályos magyar jogszabályok, valamint az Etikai kódex által előírt valamennyi tájékoztatást megkapta
a Lízingbeadótól, és a szerződés megkötésére vonatkozó döntését saját, illetőleg háztartása
teherviselési képességének ismeretében, kellő mérlegelés után hozta.
13.6.) Jelen szerződés aláírásával a Lízingbevevő a pénzmosás megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 8..§-ában foglaltaknak megfelelően kijelenti, hogya
szerződésben részletezett szolgáltatást a saját nevében és javára veszi igénybe.

13.7.) A felek egyéb megállapodásai:

Felek jelen szerzödést átolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag aláírják.

Kelt: Budapest, 2014. 04 hónap 30 nap
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K&H Bank Zrt.
Lízingbeadó
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\ Lízingbevevö

Mellékletek:
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet

Üzletszabályzat
Lízingdíj fizetési ütemezés
Adásvételi jegyzőkönyv, Átadás-átvételi jegyzőkönyv
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FIZETÉSI ÜTEMTERV
2. számú melléklet

13. Vételár:
14. Lízing időtartama:
15. 1 havi BUBOR szerződés kötés kori értéke:
16. Lízingdíj fizetési ütemezés:

5386659 HUF
60 hónap

2,6%

Sorszám Esedékesség Tőke Kamat Lízingdíj
1. átadás-átvételt megelőzően 1993488 HUF - 1993488 HUF
2. 2014.06.02 48851 HUF 16138 HUF 64989 HUF
3. 2014.07.02 49596 HUF 15393 HUF 64989 HUF
4. 2014.08.04 48308 HUF 16681 HUF 64989 HUF
5. 2014.09.02 50545 HUF 14444 HUF 64989 HUF
6. 2014.10.02 50279 HUF 14710 HUF 64989 HUF
7. 2014.11.03 49545 HUF 15444 HUF 64989 HUF
8. 2014.12.02 51214 HUF 13775 HUF 64989 HUF
9. 2015.01.02 50507 HUF 14482 HUF 64989 HUF
10. 2015.02.02 50748 HUF 14241 HUF 64989 HUF
11. 2015.03.02 52344 HUF 12645 HUF 64989 HUF
12. 2015.04.02 51238 HUF 13751 HUF 64989 HUF
13. 2015.05.04 51 046 HUF 13943 HUF 64989 HUF
14. 2015.06.02 52580 HUF 12409 HUF 64989 HUF
15. 2015.07.02 52394 HUF 12595 HUF 64989 HUF
16. 2015.08.03 51 812 HUF 13177 HUF 64989 HUF
17. 2015.09.02 52874 HUF 12115HUF 64989 HUF
18. 2015.10.02 53117HUF 11872 HUF 64989 HUF
19. 2015.11.02 52974 HUF 12015 HUF 64989 HUF
20. 2015.12.02 53606 HUF 11383 HUF 64989 HUF
21. 2016.01.04 52739 HUF 12250 HUF 64989 HUF
22. 2016.02.02 54458 HUF 10531 HUF 64989 HUF
23. 2016.03.02 54700 HUF 10289 HUF 64989 HUF
24. 2016.04.04 53558 HUF 11431 HUF 64989 HUF
25. 2016.05.02 55520 HUF 9469 HUF 64989 HUF
26. 2016.06.02 54770 HUF 10219 HUF 64989 HUF
27. 2016.07.04 54709 HUF 10280 HUF 64989 HUF
28. 2016.08.02 55916 HUF 9073 HUF 64989 HUF
29. 2016.09.02 55557 HUF 9432 HUF 64989 HUF
30. 2016.10.03 55821 HUF 9168 HUF 64989 HUF
31. 2016.11.02 56373 HUF 8616HUF 64989 HUF
32. 2016.12.02 56633 HUF 8356 HUF 64989 HUF
33. 2017.01.02 56624 HUF 8365 HUF 64989 HUF
34. 2017.02.02 56893 HUF 8096 HUF 64989 HUF
35. 2017.03.02 57921 HUF 7068 HUF 64989 HUF
36. 2017.04.03 57196 HUF 7793 HUF 64989 HUF
37. 2017.05.02 58181 HUF 6808 HUF 64989 HUF
38. 2017.06.02 57988 HUF 7001 HUF 64989 HUF
39. 2017.07.03 58264 HUF 6725 HUF 64989 HUF
40. 2017.08.02 58749 HUF 6240 HUF 64989 HUF
41. 2017.09.04 58422 HUF 6567 HUF 64989 HUF
42. 2017.10.02 59668 HUF 5321 HUF 64989 HUF
43. 2017.11.02 59382 HUF 5607 HUF 64989 HUF
44. 2017.12.04 59493 HUF 5496 HUF 64989 HUF
45. 2018.01.02 60273 HUF 4716 HUF 64989 HUF
46. 2018.02.02 60234 HUF 4755 HUF 64989 HUF
47. 2018.03.02 60953 HUF 4036 HUF 64989 HUF
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48. 2018.04.02 60810 HUF 4179 HUF 64989 HUF

49. 2018.05.02 61225 HUF 3764 HUF 64989 HUF

50. 2018.06.04 61 159 HUF 3830 HUF 64989 HUF

51. 2018.07.02 62002 HUF 2987 HUF 64989 HUF

52. 2018.08.02 61977 HUF 3012 HUF 64989 HUF

53. 2018.09.03 62184 HUF 2805 HUF 64989 HUF

54. 2018.10.02 62723 HUF 2266 HUF 64989 HUF

55. 2018.11.02 62865 HUF 2124 HUF 64989 HUF

56. 2018.12.03 63164 HUF 1825 HUF 64989 HUF

57. 2019.01.02 63514 HUF 1475 HUF 64989 HUF

58. 2019.02.04 63688 HUF 1301 HUF 64989 HUF

59. 2019.03.04 64159 HUF 830 HUF 64989 HUF

60. 2019.04.02 64415 HUF 574 HUF 64989 HUF
61. 2019.05.02 64691 HUF 298 HUF 64989 HUF

Kelt: Budapest, 2014.04.30.

~.: ..L.:..j{0.\
K'()V~CS Endre K&H Bank Zrt.

Lízingbeadó

C:::---,Q- - \~ oc:.~----~

.... ifÖid~i~·Zrt:··················
zingbevevő

Oldal: 2/8


