A GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI
1. Bevezető rendelkezések
1.1. A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban „ÁSZF“), a Autocentrum
AAA AUTO Kft. (székhely: 2151 Fót, Fehérkő utca 1., Cégjegyzékszám: Cg. 13 09
109247, Adószám: 13786708-2-13, képviseli: Jiri Trnka vagy Martin Blaha) és/vagy az
AAA AUTO HUNGARY Kft. (székhely: 2151 Fót, Fehérkő utca 1., Cégjegyzékszám: Cg.
13 09 112999, Adószám: 13369499-2-13, képviseli: Martin Blaha) -, mint eladó (a
továbbiakban „eladó“) bármely, alulírott természetes vagy jogi személlyel, vagy egyéb
hasonló jogalannyal, mint vevővel (a továbbiakban „vevő“) között köttetett gépjármű
adásvételi szerződésre (a továbbiakban „szerződés“) vonatkozó, az eladó által
alkalmazott általános szerződési feltételeket tartalmazza. A vevő aláírásával kifejezetten
elfogadja az ÁSZF-ben leírtakat. Az adásvétel tárgya a szerződésben részletezett
gépjármű (a továbbiakban „gépjármű”).
1.2 A szerződés alapján az eladó a szerződésben feltüntetett vételáron eladja a vevőnek
a gépjárművet, ide értve annak alkotórészeit és tartozékait, a vevő pedig az ott
vételáron megvásárolja azt és a gépjármű a tulajdonába kerül.
2. A vevő nyilatkozata
2.1. A vevő a szerződés és a jelen általános ÁSZF aláírásával kijelenti, hogy az eladó a
szerződés megkötését megelőzően
a) biztosította, hogy a vevő a kiválasztott gépjárművel egy legalább 5 km hosszúságú
próbautat
tegyen
annak
érdekében,
hogy
megismerhesse
a
gépjármű
működőképességét és műszaki állapotát.
b) saját telephelyén biztosította, hogy a gépjárművet a vevő rámpán átvizsgálhassa az
eladó és a vevő, valamint a vevő által szabadon, az eladó befolyásolásától mentesen
kiválasztott és a gépjármű átvizsgálásával és műszaki állapotának részletes
ellenőrzésével megbízott szakember részvételével.
3. Szavatosság
3.1 A vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény (a továbbiakban:
„PTK“) vonatkozó rendelkezései szerint szavatolja, hogy a gépjármű a teljesítés
időpontjában megfelel a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi
követelményeknek. Nem teljesít hibásan az eladó, ha a vevő a hibát a szerződéskötés
időpontjában ismerte, vagy azt a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Ilyen
esetben az eladóval szemben kártérítési igény sem érvényesíthető. Az eladó a szerződés
mellékletét képező „Jegyzőkönyv próbaútról és jármű átadásról“ elnevezésű
dokumentumban részletesen tájékoztatta a vevőt a gépjármű műszaki állapotáról,
esetleges hibáiról, hiányosságairól és a vevő által a gépjármű átvételét követően, annak
karbantartása körében megtenni javasolt és/vagy szükséges teendőkről.
3.2. Az eladó szavatolja, hogy a gépjárműnek nincs olyan jogi hiányossága, amely
akadályozná vagy korlátozná a vevőt a gépjármű kizárólagos tulajdonjogának
megszerzésében vagy a gépjármű szabad és rendeltetésszerű használatában, nem
terheli harmadik személy zálog-, bérleti, használati, vagy bármilyen egyéb joga,
különösen nem áll lízingtársaság, bank vagy más harmadik személy tulajdonában. Az
eladó szavatolja a vevőnek, hogy a gépjármű a vevő nevére a magyarországi gépjárműnyilvántartásban átírható, annak nem képezi gátját semmilyen, az illetékes
államigazgatási szervnél vezetett gépjármű-nyilvántartásban feljegyzett jog vagy tény.
Ezen szavatosság kizárólag a magyarországi gépjármű-nyilvántartásban átírható, annak
nem képezi gátját semmilyen, az illetékes államigazgatási szervnél vezetett gépjárműnyilvántartásra vonatkozik, az eladó nem vizsgálta a gépjármű külföldi regisztrálásával,
tulajdonjog-bejegyzésével kapcsolatos teendőket, feltételeket, így azokért semmilyen
felelősséget nem vállal.
3.3 Az eladó szavatolja, hogy a gépjárművet árvíz nem károsította, nem állt hosszabb
ideig elárasztott területen, nem volt tartósan víz alatt, belterébe nem került sem sár,
sem árvízi hordalék.
3.4. Az eladó szavatossága körében nem felel az alábbi hibákért és hiányosságokért:
- a nem rendeltetésszerű használatból eredő, a gépjármű átvételét követően felmerült
hibák, különösen a szükséges vevői karbantartások, javítások elmaradásából eredő
hibák,
- a rendeltetésszerű használatból eredő, a gépjármű átvételét követően felmerült hibák
és rendeltetésszerű kopások,
- hibák, melyekről a szerződéskötés időpontjában a vevő már tudott vagy tudnia kellett.
3.5 A vevő megalapozott kifogás esetén a PTK 6:159 § szerinti szavatossági jogokat
érvényesítheti az eladóval szemben azzal, hogy a gépjármű használatát lényegesen nem
befolyásoló, vagy rövid határidőn belül javítható, jelentéktelen hiba miatt elállásnak
nincs helye. Ha a gépjármű meghibásodásában a vevőt terhelő karbantartási
kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével
felmerült költségeket közrehatása arányában a vevő köteles viselni. A vevő szavatossági
jogai harmadik személyre az eladó beleegyezése nélkül nem ruházhatók át, az eladóval
szemben azokat kizárólag a vevő jogosult érvényesíteni.
3.6. A PTK 6:162 § értelmében a vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles
a hibát az eladóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a vevő felelős. A felek
kifejezetten megállapodnak, hogy a vevő a teljesítés időpontjától számított 12 hónapos
elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait.
4. Elállás a szerződéstől
4.1. Az eladó jogosult elállni a szerződéstől, ha a vevő a gépjármű vételárának
szerződés szerinti megfizetésével késedelembe esik. A vevő jogosult elállni a
szerződéstől, ha az eladó 3.2 és 3.3 pontokban tett nyilatkozatai tévesnek
bizonyulnának.
4.2. A szerződés elállás vagy más okból történő megszűnése esetén a vevő a
gépjárművet az eladó telephelyén, a szerződő felek által egyeztetett időpontban, de
legkésőbb a szerződés megszűnésétől számított 5 munkanapon belül, az átvétekori
állapotnak mindenben megfelelő, eredeti állapotban adja le, ide nem értve a
rendeltetésszerű használatból eredő szokványos elhasználódást, kopásokat. Abban az
esetben, ha vevő nem teljesíti ezen kötelességét, úgy kifejezett kötelezettséget vállal
arra, hogy megtéríti az eladónak a gépjármű eredeti, vevőnek történt átadáskori
állapotnak megfelelő állapotba hozása, javítása költségeit és az eladó ezzel
kapcsolatban keletkezett kárát. Mindezen követelését az eladó jogosult a vevő
értesítésével az esetlegesen visszafizetendő foglalóba, vételárba, vagy vételárrészletekbe történő beszámítás útján kielégíteni. A vevő a beszámításhoz kifejezetten
hozzájárul. Az eladó jogosult az esetlegesen visszafizetendő foglalót, vételárat vagy
annak részleteit mindaddig visszatartani, ameddig a gépjármű vissza nem kerül a
birtokába. Ha az eladónak alapos kétsége merül fel a tekintetben, hogy a vevő képes
vagy hajlandó a gépjárművet visszaadni, úgy haladéktalanul büntető feljelentést tesz és
egyúttal intézkedik a gépjármű körözetéséről.
5. A gépjármű tulajdonjogának megszerzése
5.1. A vevő – hacsak a szerződés, tipikusan az abban foglalt lízing-konstrukcióra
tekintettel másként nem rendlekezik – a szerződés megkötése időpontjában szerzi meg
a gépjármű tulajdonjogát.
6. A gépjármű átadása
6.1. Az eladó vállalja, hogy a gépjárművet legkésőbb a teljes vételár kifizetésének
napján átadja a vevőnek. A gépjármű átvételének pillanatától teljes mértékben a vevő
felel a közúti közlekedésre vonatkozó összes jogszabály, és minden, a gépjármű
üzemben tartásából, használatából eredő jogszabályok és szakmai irányelvek által előírt
kötelezettségek betartásáért. A vevő kifejezett kötelezettséget vállal az ezen szabályok
megszegéséből eredő, az eladót ért károk megtérítésére.
6.2. A kárveszély a gépjármű átadás-átvételének pillanatában száll át a vevőre.
7. A gépjármű 7 napos cseréje
7.1. Az eladó az alábbi rendelkezések szerint ún. „7 napos cseregaranciát (a
továbbiakban csak „gépjárműcsere jogot“) kínál a vevőnek, aminek alapján, az eladó,

a vevővel történt, írásbeli közös megállapodással megszünteti a korábban kötött
szerződést, amennyiben az összes alábbi feltétel teljesül:
- a gépjármű szerződés szerinti bruttó vételára 1.150.000,- Ft, azaz egymillió
egyszázötvenezer forintnál magasabb,
- a vevő nem jogi személy vagy más gazdálkodó szervezet,
- a vevő gépjárműcsere jogát a szerződéskötést követő 7 naptári napon belül, az eladó
ugyanazon telephelyén érvényesíti, ahol a szerződést megkötötték, és a fenti határidőn
belül hiánytalanul átadja az eladónak a gépjárművet annak minden tartozékával és
kiegészítő felszerelésével együtt, továbbá átadja az összes szerződéses és egyéb
dokumentációt, okmányt, amit a gépjármű vásárlásakor kapott,
- a gépjármű attól a pillanattól számítva, hogy a vevő, a szerződés, ill. átadási
jegyzőkönyv alapján átvette azt, az eladónak való visszadásig 500 km-nél többet nem
futott, annak műszaki állapota nem változott, semmilyen hibája, károsodása nem
történt, sem a külsején, sem a belterében nem történt változás, továbbá a gépjárművet
nem terheli semmilyen, harmadik személyt jogosító, adásvételt, visszavételt korlátozó
joga, ide értve a harmadik személy javára szóló zálog-, vagy tulajdonjogot is, továbbá a
vevővel szemben nem folyik jogerős kötelezettséget tartalmazó végzés érvényesítése,
vagy egyéb végrehajtási eljárás,
- amennyiben a vevő tulajdonjoga a gépjármű-nyilvántartásban átvezetésre került, a
vevő a csere igénylésekor átadja a nevére kiállított forgalmi engedélyt és törzskönyvet,
- a gépjármű a vevőnek történt eladáskor már nem volt új, legalább 30 km-t futott,
- a vevő a gépjárművet nem külföldre való kivitel céljából vásárolta,
- az eredeti szerződés megszűnése előtt vagy azzal egyidőben a vevő egy másik
gépjárművet vásárol az adott költségek viselése mellett, azonos vagy magasabb áron,
- a vevő az új adásvételi szerződéssel együtt, azonos vagy nagyobb terjedelemben vesz
igénybe kiegészítő szolgáltatásokat és/vagy vásárol termékeket az eladótól, mint az
eredeti szerződés megkötésekor,
- az új adásvételi szerződés tárgyát képező gépjárműnek azonnali átvételre alkalmasnak
kell lennie (magyar forgalmi rendszám, érvényes műszaki vizsga, törzskönyv, nem
állhat javítás alatt, stb.),
- a gépjármű nem hitel- vagy lízing-finanszírozott,
- a gépjárművet nem gépjárműcsere jog érvényesítésével vásárolták.
Abban az esetben, ha bármely, fent említett feltétel nem teljesülne, a vevő nem jogosult
a fentiek szerint leírt gépjárműcserére.
8. További rendelkezések
8.1. A vevő beleegyezését adja ahhoz, hogy a személyi igazolványáról, ill. más
bemutatott személyi okmányáról az eladó másolatot készítsen az információs
önrendelkezési jogról és az információ szabadságról 2011. évi CXII. törvény
rendelkezéseivel összhangban, a vevőnek az eladó ügyfél-nyilvántartásába történő
felvétele, ill. a közúti gépjármű nyilvántartási adatok ellenőrzése, változtatásainak
átvezetése céljából.
8.2. A vevő határozatlan időre, visszavonásig hozzájárulását adja ahhoz, hogy a
személyi adatait a szükséges, törvényben rögzített ellenőrzési kötelezettség, illetve a
közúti gépjármű-nyilvántartási adatok ellenőrzése, változtatások átvezetésének céljából,
valamint azzal a céllal, hogy a részére üzletet, szolgáltatásokat, vagy ügyfélkedvezményeket kínáljanak, az eladó kezelje, feldolgozza és tárolja. Ha a vevő kizárná a
marketing célú adatkezelést, az adatkezelés a szerződés megszűnését, teljesedésbe
menését, illetve a szerződő felek közötti egyéb jogviszony megszűnését követő 5 évig
tart. Az adatkezelés részben a vevő hozzájárulásán alapul, részben kötelező.
8.3. A vevő hozzájárul, hogy az eladó a tevékenysége során szerzett anonim, egyedileg
nem azonosítható statisztikai információkat (pl. az ügyfelek átlag-életkora, a százalékos
szakmai, vagy távolsági arány és hasonló statisztikai és demográfiai adatok) saját
tevékenysége elősegítésére, valamint az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos
egyéb célokra felhasználja, kezelje a vonatkozó jogszabályok keretei között.
8.4. A vevő tudomással bír arról, hogy a személyi adatai kezeléséhez való
hozzájárulását - abban az esetben, ha a hozzájárulása nem feltétlenül szükséges a
szerződés vagy az ahhoz kapcsolódó ügyintézés teljesítéséhez, megtagadhatja. A
személyi adatkezelés és védelem további feltételei a www.aaaauto.hu weboldalon
találhatók, azokat a vevő a szerződés megkötését és a jelen ÁSZF aláírását megelőzően
megismerte és azok ismeretében adta a fenti adatvédelmi hozzájárulását, mindezt pedig
a jelen ÁSZF aláírásával erősíti meg.
8.5. Abban az esetben, ha a vevő érdeklődik a választható kiegészítő ügyfél-szerviz
szolgáltatások után, úgy azok vevő általi igénybe vétele esetén az eladó jogosult e
szolgáltatásokat a mindenkor érvényes árjegyzék szerint a vevő felé számlázni. E
tekintetben a vevő kijelenti, hogy az aktuális árjegyzéket megismerte.
9. Záró rendelkezések
9.1. A Vevő bármely fizetési késedelme esetén minden késedelmes napra a PTK szerinti
késedelmi kamatok kerülnek felszámításra, valamint a PTK. 6:155 § szerinti átalányköltségtérítés alkalmazásának is helye lehet, ha a szerződés vállalkozások között
köttetett. Bármely fizetési kötelezettség vonatkozásában a felek megállapodnak, hogy a
PTK.-val ellentétben a másik szerződő félnek címzett és szabályosan kézbesített írásbeli
fizetési felszólítás az elévülést megszakítja. Szabályosan kézbesítettnek tekintik a
szerződő felek valamely nyilatkozat fax útján történt igazolt megküldését, személyes
átadását, illetve a címzett lakcímére, székhelyére vagy a vezető tisztségviselő/képviselő
lakására történő postai úton való megküldését, utóbbit abban az esetben, ha a másik fél
a küldeményt igazoltan átvette, vagy a küldemény „átvétel megtagadva“, „elköltözött“
jelzéssel érkezik vissza. Ha a küldemény „nem kereste“ jelzéssel érkezik vissza, akkor a
küldemény második feladását követő 5. munkanapon a nyilatkozat a másik szerződő fél
által átvettnek minősül.
9.2 Az eladó a vevőnek az ÁSZF elolvasására és megértésére megfelelő időt, a szöveg
esetleges módosítására kifejezett lehetőséget biztosított. A vevő kijelenti, hogy a jelen
ÁSZF rendelkezéseit részletesen, mindenre kiterjedően megvizsgálta és megismerte, és
az abban foglaltakat szerződéses akaratával mindenben egyezőnek találta, azt annak
aláírásával kifejezetten elfogadja. A szerződés a PTK szerint, azaz jelenlévők között a
kölcsönös aláírással, távollévők között pedig a szerződést utolsóként aláíró szerződő fél
aláírásának a másik félhez való beérkezésével lép hatályba. A szerződés csakis írásban
módosítható vagy szüntethető meg
9.3. Felek rögzítik, hogy megbízásos gépjármű értékesítés esetén, az eladó, mint
megbízott, a gépjármű tulajdonosa, mint megbízó helyett és nevében, a tulajdonos
kockázatára, az általa adott meghatalmazással köti meg a vevővel az adásvételi
szerződést, így a PTK szerinti jogok és kötelezettségek a gépjármű tulajdonosát és a
vevőt egymással szemben közvetlenül illetik meg, és az eladó, mint megbízott kizárja
minden szavatossági és kártérítési felelősségét. A vevő a 7. pont szerinti cserejogot,
vagy szavatossági igényt érvényesíteni az eladóval szemben nem jogosult
9.4. A jelen ÁSZF-re és a szerződésre Magyarország jogrendje, különösen a PTK.,
valamint egyéb, a szerződés megkötésekor hatályos jogszabályok irányadóak.A jelen
ÁSZF 2014.11.01-én lép érvénybe és hatályba. Az eladó jogosult a jelen ÁSZF-et
bármikor szabadon módosítani, a szerződésre azonban a szerződés megkötésekor
hatályban volt szöveg az irányadó, hacsak az új változatot a vevő kifejezetten,
aláírásával el nem fogadja. A vevő ezúton kifejezetten elfogadja és magára nézve
kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-ben leírtakat.
Kelt: Fót,
Vevő aláírása: _________________________

