MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET
Új gépjármű adásvételi szerződés
Azonosító: ME-8.2.2-1-3

HOVÁNY PRÉMIUM AUTOMOTIVE KFT.
BÉKÉSCSABA • BUDAÖRS • KECSKEMÉT

Hovány Premium Automotive Kft. (Békéscsaba)
felhatalmazott Mercedes-Benz értékesítés és szerviz

Adásvételi szerződés • Megrendelő lap
Típus: Mercedes-Benz Vito Tourer 447
Alvázszám:

Modell év: 2020

Motorszám:

Baumuster: 447.703.13

Szerződés szám:
01835/2020

Fényezés: Artik Fehér

Gyári rendelési szám:
5058330104

Kárpit: Fekete Caluma szövet
Gépjármű listaára:

Nettó ár

Bruttó ár

9 459 000 Ft

12 012 930 Ft

Extrák összesen:

2 480 200 Ft

3 149 854 Ft

Listaár extrákkal:

11 939 200 Ft

15 162 784 Ft

Kedvezmény mértéke:
Kedvezményes végösszeg:
Tartozékok összesen:
ÁFA 27%

Regisztrációs adó:

Várható szállítási idő körülbelül:

1 165 353 Ft

1 480 000 Ft

11 472 374 Ft

14 564 500 Ft

135 000 Ft

Végösszeg:

Foglaló összege:

2 213 282 Ft
12 949 502 Ft

3 107 126 Ft

(kedvezményes ár + tartozékok + regisztrációs adó)
Forgalomba helyezési díj:

1 767 179 Ft
10 172 021 Ft

azaz bruttó tizennégymillió-ötszázhatvannégyezer-ötszáz forint

170.500 Ft
2 912 900 Ft , amiből a Vevő szerződéskötéskor befizetett:
Szállítási információ:

2020.12.30

gyártásból

O Ft.

szállítás alatt

készletről

VEVŐ / MEGRENDELŐ ÁLTAL IGÉNYELT TOVÁBBI OPCIÓK
Végösszeg a Silk Protection kezelést tartalmazza:

NEM

Végösszeg a gumiszőnyeget tartalmazza:

Végösszeg a vonóhorgot tartalmazza:

NEM

Végösszeg a csomagtér tálcát tartalmazza:

NEM

Végösszeg a téligumi garnitúrát tartalmazza:
(esetleges szerelési információk a megjegyzésben)

FELNI NÉLKÜL

Végösszeg a 4 év vagy 120.000 km gyártói garanciát
és Integrált Szerviz Csomagot (ISP) tartalmazza:

IGEN

NEM

A végösszeg a forgalomba helyezés és a vagyonszerzési illeték költségét, valamint a biztosítási díjakat nem tartalmazza.
A tartozékok listája és árai, a technikai adatok, valamint a pontos széria és extra felszereltségek listája és árai a szerződés részét képezik (2-6. oldal).
Megjegyzés (ha van):
Az autó vételára tartalamzza: Kiegészítő garanciát(4 év vagy 200.000km); Kerekesszék rögzítési beépítés és műszaki engedélyezést, téli gumi
garnitúrát,felszerelve, pályázati kiírásnak megfelelő matricázást. A forgalomba helyzeés költségei összesen: 170.500 Ft.

VEVŐ / MEGRENDELŐ ADATAI

GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉSI TANÁCSADÓ

Név: Kondoros Város Önkormányzata

Csete Szabolcs
Tel: +36307993853;

Adószám: 15725534-2-04

Email: csete.szabolcs@hovany.hu

Cím: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Képviselő: Ribárszki Péter
Email: polgarmester@kondoros.hu;
Telefon: +36203612070;

Vevő és Eladó egyezőleg kijelentik és jelen adásvételi szerződés aláírásával igazolják, hogy az adásvételi szerződés részét képző
Általános Szerződési Feltételeket (7. oldal) átolvasták és mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadják.
Békéscsaba, 2020.11.09.

Értékesítési tanácsadó

PH.

Hovány Premium Automotive Kft. (Békéscsaba)

Jóváhagyó vezető

Vevő / Megrendelő

Hovány Premium Automotive Kft. (Békéscsaba)

Kondoros Város Önkormányzata

Eladó: Hovány Premium Automotive Kft., képviseli: Hovány Márton
Cégjegyzékszám: 03-09-114446, Adószám: 13914350-2-03
Számlavezető bank: Unicredit Bank Hungary Zrt., SWIFT: BACXHUHB
HUF: 10918001-00000003-75550009, IBAN: HU13 10918001-00000003-75550009
EUR: 10918001-00000003-75550030, IBAN: HU28 10918001-00000003-75550030

Verziószám: 00914/1

PH.

Mercedes-Benz Hovány
5600 Békéscsaba, Almáskerti Ipari Park 7.
Tel: +36 66 523 070
Email: mercedes@bekescsaba.hovany.hu
www.mercedeshovany.hu
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HOVÁNY PRÉMIUM AUTOMOTIVE KFT.
BÉKÉSCSABA • BUDAÖRS • KECSKEMÉT

TARTOZÉK LISTA
A tartozékok árát a végösszeg egyéb rendelkezés hiányában tartalmazza.
Szerződés szám: 01835/2020
Nettó ár

Bruttó ár

Kiegészítő gerencia ( 4év vagy 200.000 km)

393 700 Ft

500 000 Ft

Kerekeszék rögzítési lehetőség beépítése és műszaki engedélyeztetés

551 181 Ft

700 000 Ft

Téli gumi garnitúra

157 480 Ft

200 000 Ft

62 992 Ft

80 000 Ft

Tartozék megnevezése

Matricázás

Békéscsaba, 2020.11.09.

Értékesítési tanácsadó

Verziószám: 00914/1

Jóváhagyó vezető

Vevő / Megrendelő
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HOVÁNY PRÉMIUM AUTOMOTIVE KFT.
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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Szerződés szám: 01835/2020

1. A Daimler AG politikája az állandó termékfejlesztés. A termék specifikációjának, színének és árának megváltoztatására a jogot fenntartjuk. Amennyiben a
vételár növekedését kormányzati intézkedések, adók befolyásolják, ill. forintleértékelés történik, úgy az ebből adódó különbség a Vevőt terheli.
2. Eladó tájékoztatja Vevőt és Vevő azt tudomásul veszi, hogy a szerződésben feltüntetett vételár a jelen okirat aláírásának napján érvényes MBH (MercedesBenz Hungária Kft.) hivatalos árlistája alapján került meghatározásra, amely a nem raktáron levő autók esetében csak tájékoztató jellegű. A gyári megrendelés
esetén ezért az átadáskor érvényes árlista és devizaárfolyam határozza meg a vételárat. A vételár megváltoztatása alapot adhat a szerződés megkötése és az
átadás között a gépkocsik árának növekedésére kiható kormányzati intézkedések, adók, vámok, forint leértékelés stb. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a
gépkocsit az átadáskor meghatározott vételáron vásárolja meg és fizeti meg a vételárat Eladó részére, amennyiben az eltérés nem haladja meg a 15%-ot.
3. Eladó tájékoztatja Vevőt és Vevő azt tudomásul veszi, hogy gyári megrendelés esetén a szállítási határidő tájékoztató jellegű, a gyár leterheltségétől függő.
Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy ha a nem raktárról a MBH Kft. által szállított gépkocsi átadási határideje későbbi mint a szerződésben foglalt tájékoztató
jellegű átadási határidő, ezen későbbi határidőben is a gépkocsit átveszi és vételárát megfizeti, amennyiben ezen szerződésben rögzített várható átadási
időpontot a tényleges átadás legfeljebb hat hónappal haladja meg.
4. A felek megállapodnak abban, hogy a gépkocsi vételára nem tartalmazza a vizsgadíjat, a rendszámtábla az ún. zöldkártya beszerzésének költségeit, a
kötelező biztosítási díjat, a Casco díjat, az elsősegély csomag díját, az izzókészlet és elakadásjelző és a forgalomba helyezéssel kapcsolatos költségeit.
5. Felek megállapodnak abban, hogy Vevő a szerződés megkötésekor kötelezettség vállalásának jeléül ezen szerződésben meghatározott vételár 20 %-át
foglalóként megfizeti, kivéve ha felek ezen szerződés első oldalán ettől kifejezetten eltekintettek vagy mértékét megváltoztatták. Amennyiben jelen szerződés
aláírásakor a Vevő nem tudja a 20 %-os foglaló összegét teljes egészében befizetni, úgy azt 5 munkanapon belül köteles kiegészíteni. A foglaló jogi hatásait
Vevő ismeri. Vevő tudomásul veszi, hogy ha a megrendelt gépkocsi hátralékos vételárát határidőre nem fizeti meg, Eladó jogosult a szerződéstől elállni és Vevő
a foglalót elveszti.
6. Felek megállapodnak abban, hogy ezen szerződésük szerint az Eladó kötelezettségei csak akkor lépnek hatályba, ha a Vevő a túloldalon megállapított
vételárelőleget amely a foglalót is tartalmazza teljes mértékben megfizette. Megfizetésre akkor kerül az összeg, ha azt az Eladó pénztárába Vevő készpénzben
befizette, vagy átutalással az Eladó bankszámlájára igazoltan megérkezett. A szerződés hatályosulásához az is szükséges, hogy az Eladó illetékes vezetője azt
jóváhagyólag aláírja. Amennyiben Vevő az előlegfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, Eladó jogosult a szerződéstől indoklás nélkül elállni.
Az elállás következtében Vevő ezen szerződés aláírásával kötelezi magát, hogy megfizeti Eladó részére a szerződés túloldalán megjelölt vételár 10%-ának
megfelelő kötbért.
Vevő az előleg megfizetési kötelezettségének a tulajdonát képező teher-, per- és igénymentes gépkocsinak az Eladó tulajdonába adásával is eleget tehet, ha a
felek ebben állapodnak meg. Amennyiben az Eladó, a Vevő által beszámításra felajánlott gépkocsit a Vevő szerződésben vállalt kötelezettségeinek megsértése
miatt nem tudja értékesíteni, az Eladó jogosult a szerződéstől elállni, a Vevő pedig a megrendelt új személygépkocsi vételára 20%-ának megfelelő kötbért
köteles fizetni Eladó részére.
7. Eladó a megrendelt gépkocsi átvételi idejéről írásban értesíti Vevőt az általa megadott címen. Vevő esetleges megváltozott címét írásban bejelenteni köteles.
Vevő hozzájárul ahhoz, hogy a túloldalon megadott email címére az Eladó ezen szerződéssel kapcsolatban, de más az értékesítésre vonatkozó reklám vagy
tájékoztató üzenetet küldhessen. Amennyiben Vevő a kiértesített átvételi határnapon a gépkocsit nem veszi át, napi 5.000 (ötezer) Ft raktározási díjat köteles
fizetni.
Vevő köteles legkésőbb az átvétel napjáig a teljes vételárat hiánytalanul Eladó részére megfizetni. Amennyiben a vételár a gépkocsi birtokba adásáig nincs
hiánytalanul megfizetve, illetőleg a hitel felvétele útján fizetendő vételár esetében a felvett hitel folyósításához szükséges valamennyi irat nem áll rendelkezésre,
az Eladó a gépkocsi átadását annak megtörténtéig jogosult megtagadni.
8. A gépkocsi átadására az Eladó telephelyén kerül sor.
9. Vevő ezen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a fenti szerződési feltételeket aláírást megelőzően elolvasta, azt neki az Eladó képviselője külön
megmagyarázta, szerződésből eredő kötelezettségeit megértve és ismerve írta azt alá.
10. Vevő tudomásul veszi, hogy a hatályos vámszabályban megjelölt vámtarifaszám aláosztályozott tehergépjárművek, ill. vegyes használatú járművek belföldi
forgalom számára történő vámkezelés napjától számított 5 (öt) éven belül személyszállító járművé történő alakítása esetén meg kell fizetnie a Vevőnek, vagy
jogutódjának a személyszállító és tehergépjármű között Vám, ÁFA és fogyasztói adó terheket a vámkezelés napján érvényes Vám és ÁFA jogszabályok
szerint.
11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.-nak az adásvételre vonatkozó rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a felek nem a minta
szerinti vétel szabályaiban állapodnak meg, hanem a MBH (Mercedes-Benz Hungária Kft.) típus megjelölési szabályait tekintik irányadónak az adásvétel
tárgyának meghatározásánál.
12. Szerződő felek az ezen szerződésből, annak értelmezéséből eredő vitákat kötelesek megkísérelni békés úton rendezni. Erre irányuló erőfeszítéseik
sikertelensége esetén alávetik magukat – hatáskörtől függően – a Kecskeméti Járásbíróság vagy a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességének.
13. A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés alapján megvásárolt gépjárművet, amíg az újnak minősül, gazdasági haszonszerzés céljából nem
értékesíti. A felek rögzítik, hogy új gépjárműnek az minősül, amely azt követően, hogy a Vevő megszerezte 6000 km-nél nem futott többet és amelynek első
forgalomba helyezése óta nem telt el 6 hónap. A fenti rendelkezés megsértése esetén a Vevő köteles megfizetni a márkakereskedő –vagy amennyiben a MBHvel értékesítési keretszerződést kötött, a MBH- részére a gépjármű vételárából nyújtott árkedvezményt, továbbá a számlán feltüntetett vételár 10 %-nak
megfelelő összegű kötbért.
14. Vevő kijelenti, hogy megismerte és megértette az Eladó, mint adatkezelő Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatát, valamint tájékoztatást kapott arról,
hogy az folyamatosan elérhető a www.hovany.hu/adatvedelem honlapon. Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Eladó ezen Adatvédelmi és Adatkezelési
Szabályzatával, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban jogosult kezelni személyes adatait.

Békéscsaba, 2020.11.09.

Értékesítési tanácsadó
PH.
Hovány Premium Automotive Kft. (Békéscsaba)

Jóváhagyó vezető
Hovány Premium Automotive Kft. (Békéscsaba)

Tanú 1.

Vevő / Megrendelő
Kondoros Város Önkormányzata

PH.

Tanú 2.
Név
Lakcím
Szem. ig. Szám:
Aláírás

Verziószám: 00914/1
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HOVÁNY PRÉMIUM AUTOMOTIVE KFT.
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1. számú melléklet

Használtautó beszámítási adatlap
A nyilatkozat elválaszthatatlan részét képezi az adásvételi szerződésnek.

VEVŐ / MEGRENDELŐ ADATAI

Szerződés szám:
01835/2020

Név: Kondoros Város Önkormányzata
Adószám: 15725534-2-04

Gyári rendelési szám:
5058330104

Cím: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Képviselő: Ribárszki Péter
Email: polgarmester@kondoros.hu;
Telefon: +36203612070;

Az adásvételi szerződés keretében nyilatkozom, hogy jelenleg:
Kérjük X-et tegyen a megfelelő helyre

Gépjárművel nem rendelkezem
Gépjárművel rendelkezem és beszámításra ajánlom a Hovány Premium Automotive Kft. (Békéscsaba)-nek
Gépjárművel rendelkezem, de a beszámítási árat nem fogadom el
Gépjárművel rendelkezem, de nem kívánom értékesíteni
Gépjárművel rendelkezem, de:

Kérjük ide írja az indokot

Értékesítési tanácsadó
Hovány Premium Automotive Kft. (Békéscsaba)

PH.

Jóváhagyó vezető
Hovány Premium Automotive Kft. (Békéscsaba)

Vevő / Megrendelő
Kondoros Város Önkormányzata

PH.

Békéscsaba, 2020.11.09.

Verziószám: 00914/1
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2. számú melléklet

Meghatalmazás okmányirodai ügyintézéshez
ALULÍROTT (MEGHATALMAZÓ ADATAI)
Név: Kondoros Város Önkormányzata
Cím: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Adószám: 15725534-2-04
Képviselő: Ribárszki Péter
Email: polgarmester@kondoros.hu;

Tel: +36203612070;

meghatalmazom a lent feltüntetett személyt, hogy a tulajdonomat képező gépjárművel kapcsolatos közlekedési igazgatási eljárásban, az
okmányirodában helyettem és nevemben teljes jogkörrel eljárjon, a kiállított okmányokat átvegye.
JÁRMŰ ADATAI
Típus: Mercedes-Benz Vito Tourer

Alvázszám:

Rendszám:

Motorszám:

ELJÁRÁS TÍPUSA
Első forgalomba helyezés

Forgalmi engedély pótlása

Forgalmi engedély cseréje

Tulajdonjog átírás

Opciós jog törlése

Ideiglenes kivonás

Rendszám pótlás

Használt jármű forgalomba helyezése

Üzembentartó bejegyzése

Üzembentartó kivezetése

Külföldre történő értékesítés miatti kivonás

Átrendszámozás

MEGHATALMAZOTT ADATAI
Név: Vas István
Cím: 5630, Békés Báthori u. 25
Születési hely, idő: Gyula, 1986.11.16.

Anyja neve: Resetár Katalin

Szem. Ig. szám: 706456PA

Adószám:

Békéscsaba, 2020.11.09.

Meghatalmazó1

Meghatalmazott

PH.
Tanú 1.

Tanú 2.
Név
Lakcím
Szem. ig. Szám:
Aláírás

A meghatalmazás elengedhetetlen részét képezik a kötelezően csatolandó dokumentumok.
A csatolandó dokumentumok pontos listája a hátoldalon található.
1

Cég esetén kizárólag aláírási címpéldánnyal megegyező aláírás fogadható el!

Verziószám: 00914/1
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3. számú melléklet

Alkuszi meghatalmazás
ALULÍROTT (MEGHATALMAZÓ ADATAI)
Név: Kondoros Város Önkormányzata
Cím: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Adószám: 15725534-2-04
Képviselő: Ribárszki Péter
Email: polgarmester@kondoros.hu;

Tel: +36203612070;

ezúton meghatalmazom az Elsőbiztosítás Magyarország Kft.-t (cím: 6721 Szeged, Tisza Lajos krt. 25.; adószám: 22788722-2-06;
cégjegyzékszám: 06-09-015811; a továbbiakban: Alkusz), hogy a biztosítási szerződéseimben helyettem és nevemben a jövőben a
felsoroltakban teljes körűen eljárjon:
• a biztosítási szerződések megkötése, szerződések gondozása, ápolása,
• biztosítóváltás esetén a fennálló szerződések évfordulóra történő felmondása,
• bonus/malus igazolások beszerzése,
• finanszírozási szerződéshez kapcsolódó biztosítás esetén a biztosítási összeg engedményezése,
• egyesületi formában működő biztosító választása esetén az egyesületi tagság létesítésére és megszüntetésére
vonatkozó nyilatkozatot megtegye,
• a személyes adataim kezelésére vonatkozó tájékoztatás megismerésével és tudomásul vételével kapcsolatos, valamint
• az adott biztosítási szerződés megkötéséhez szükséges egyéb jognyilatkozatokat képviseletemben teljes jogkörben
eljárva, a nyilatkozataimmal egyező tartalommal megtegye,
• kárrendezés során, ha szükséges a bejelentéseket, ügyintézést, az illetékes szervezetek és intézetek vonatkozásában
helyettem és nevemben, teljes jogkörrel lebonyolítsa, a szükséges jognyilatkozatokat korlátozás nélkül megtegye.

A jelen meghatalmazás aláírásával egyúttal kifejezetten meghatalmazom az Alkuszt, hogy a kezdeményezett biztosítási ajánlatot és ez
alapján létrejövő biztosítási szerződésben a biztosítási kockázatot elvállaló biztosítótársaság adatkezelési tájékoztatójához kapcsolódó
és a személyes adataim kezelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatokat – helyettem és nevemben teljes jogkörben eljárva, a
nyilatkozataimmal egyező tartalommal – írásban megtegye.
Aláírásommal megerősítem, hogy a biztosítási szerződés megkötése előtt a Elsőbiztosítás Magyarország Kft. által bemutatott biztosítási
ajánlatokat megfelelő minőségűnek és mennyiségűnek ítéltem és a kiválasztott biztosító terméktájékoztatóját átvettem.
Jelen megbízás határozatlan időtartamra szól és azt a Szerződő Felek 60 napos felmondással megszüntethetik.
Békéscsaba, 2020.11.09.
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Cég esetén kizárólag aláírási címpéldánnyal megegyező aláírás fogadható el!
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