Ügyintézés a gépjármű foglalózását, vásárlását követően
I.Ha a teljes vételárat kifizette, a gépjárművet elszállíttathatja a
telephelyünkről,
miután kötött rá Kötelező Felelősség Biztosítást.
1. Ha az Ügyfél úgy dönt, hogy az AAA Auto intézze az Okmnyirodai ügyintézést (Gépjármű
átírása,Rendszámcsere stb..)
Általában 3 - 5 napon belül elkészül az átírás, hétvégék kivételével
Amint kézhez kapjuk az átírt anyagokat, azonnal jelezzük telefonon az Ügyfeleknek, hogy
jöhetnek a megvásárolt gépjárműért, és az elkészült forgalmi engedélyért.
1.1. Ha Ön átírás nélkül viszi el a Gépjárművet, minden esetben ellenőrizni kell, hogy lett e rá
kötve Kötelező Felelősség Biztosítás, és megkapta-e a kellő dokumentumokat amelyek
szükségesek lesznek majd az Okmányirodai Ügyintézéshez,melyet Ön végez.
1.2. Az Átíráshoz Szükséges Dokumentumok:
2 db Tulajdonjog Átruházási Szerződés
Eredetvizsga- Cégünknél Minden esetben a Vevőt terheli ez a Költség. Cégünk viszont
lehetőséget biztosít az eredetvizsga helyszínen történő elintézésére, mely maximum 1 órát
vesz igénybe.
Forgalmi engedély
Ha nincs a nevünkön az autó akkor Törzskönyvet is kell kapnia az Ügyfélnek, viszont ha
az autó az AAA Autó nevére átkerült, akkor a Forgalmi Engedély hátulján bele van jegyezve a
Cégünk, illetve a „Törzskönyv Passziválva” felirat, ebben az esetben,nincsen törzskönyv,azaz
majd átírás után 2-3 hét elteltével kipostázzák Önnek az ú,j névre szóló törzskönyvét.
Kötelező Felelősség Biztosításról szóló ajánlat
A Tulajdonos személyes igazolványai( Szem.ig.;Lakcím kártya, Adókártya)
Ha Külön Üzembentartót szeretne megjelölni - Ezt kérjük Jelezze majd az Ügyintézőink
felé - nincs más dolga, mint egy formanyomtatványt kitölteni, ebben az esetben az
Üzembentartó személyes okmányaira is szükség lesz.
II.Ha az Ügyfél Foglalót hagyott a gépjárműre vagy leasingre vásárolt autót való megegyezés a mérvadó

A Managerrel

2. Ha mi intézzük az Okmányirodai ügyintézést- És csak Foglaló (min. 1/3 az autó árából) volt

hagyva az autóra vagy leasingre vásárolt (teljes önerő befizetése), akkor a Managerrel való
megegyezés szerint kerül átírásra, szintén 3 napon belül. Ebben az esetben a Foglaló ellenében
névre írjuk az autót (leasing esetén csakis az AAA Autó írhatja át), és amikor jön az Ügyfél
átvételre, kifizeti a fennmaradó összeget, avagy elutalja az AAA Auto Bankszámlájára- Ebben az
esetben, hagy jegyezzük meg, hogy hiába van azonos bankunk, 1 napos átfutási ideje van
az utalásnak, tehát, ha Ön Hétfőn elutal nekünk, azt csak Kedd reggel fogják látni a
Könyvelőink
3. Ha nem volt megegyezve az Ügyfél az átírással kapcsolatban, akkor Cégünk csak is abban az
esetben íratja át a Gépjárművet az Új tulajdonos nevére, amennyiben az Ügyfél kiegyenlítette a
(Gépjármű vétálárát + Átírási) költségeket.
Amennyiben bármilyen kérdése, problémája adódna a Vásárolt Gépjárművel kapcsolatban, Kérjük
Jelezze Munkatársaink felé az alábbi telefonszámokon vagy emailben:

Recepció +36 27 814-345
Pataky Szilvia +36 70 489 3194 (átírásért felelős kolléga)
Nagy Klaudia +36 70 489 31 87
atirasinfo@aaaauto.hu

