GÉPJÁRMŰ FELVÁSÁRLÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI
1. Bevezető rendelkezések
1.1. A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban „ÁSZF“) az 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 vevő (a
továbbiakban „vevő“) bármely, alulírott természetes vagy jogi személlyel vagy egyéb
hasolnó jogalannyal, mint eladóval (a továbbiakban „eladó“) köttetett gépjármű
adásvételi szerződésre (a továbbiakban „szerződés“) vonatkozó, a vevő által
alkalmazott általános szerződési feltételeket tartalmazza. Az eladó 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 rögzített
vételáron megvásárolja azt és a gépjármű a tulajdonába kerül.
2. A eladó nyilatkozatai
2.1. Az eladókijelenti és szavatolja, hogy:
a) a gépjárműnek nincs olyan jogi hiányossága, amely akadályozná vagy korlátozná a
vevőt a gépjármű kizárólagos tulajdonjogának vagy birtokának megszerzésében, a
gépjármű szabad és rendeltetésszerű használatában vagy az afeletti szabad rendelkezés
jogában, így különösen jogosult a gépjármű tulajdonát a szerződéssel átruházni, nem
terheli a gépjárművet sem nevesítve, sem az eladó vagy más személy vagyonának
részeként harmadik személy zálog-, bérleti, használati, vagy bármilyen egyéb joga,
továbbá az nem áll lízingtársaság, bank vagy más harmadik személy (a továbbiakban
„eredeti tulajdonos“) tulajdonában, nem szerepel zálogjogi vagy hitelbiztosítéki
nyilvántartásban. Az eladó továbbá kijelenti és szavatolja, hogy vele szemben nincs
folyamatban végrehajtási eljárás, ingóságait nem érinti árverezést elrendelő hatósági
végrehajtási határozat vagy végzés, vagyona nem áll valamely eredeti tulajdonos
tulajdonában. Eladó kijelenti és szavatolja, hogy ellene nem indult csődeljárás,
felszámolási, vagy végelszámolási eljárás, illetve a gépjármű nem szerepel
ilyen
eljárásba vont vagyontárgyak listáján.
b) a gépjárművet árvíz-, vagy ahhoz hasonló, víz okozta károsodás nem érte, azaz a
gépjárművet nem tárolták elárasztott területen, nem érte árvíz vagy egyéb jelentős
vízhatás és belső terébe nem került sár vagy árvízi hordalék.
c) a kilóméteróra szerződésben is rögzített állása megfelel a gépjármű valós futás
teljesítményének, pontos és helyes.
d) a gépjármű műszaki állapotáról az eladó a vevőt mindenre kiterjedően, részletesen
tájékoztatta, a gépjármű műszaki állapota a tájékoztatásnak megfelelő, a gépjárműnek
nincs a vevő elől eltitkolt vagy rejtett hibája, műszaki hiányossága, így például nincs
eltitkolt sérülése, visszatérő meghibásodása, cserélt/javított karosszériaeleme vagy
jelentősebb alkatrésze, valamely berendezésének szokatlan működése vagy szokatlan
zajhatás, stb.
2.2
Amennyiben
a
gépjármű
házastársak,
bejegyzett
élettársak
gépkocsi
nyilvántartásban fel nem tüntetett közös vagyonát képezi, az eladó szavatolja, hogy
férjét, feleségét, élettársát előzetesen tájékoztatta a gépjármű eladásának szándékáról
és a házastárs ahhoz kifejezett beleegyezését adta.
2.3. Az eladó tudomással bír arról, hogy amennyiben a fenti nyilatkozatok valótlannak
vagy hamisnak bizonyulnának, az jelen ÁSZF-ben rögízett következményeken túl a
mindenkori Büntető Törvénykönyv szerinti csalás vagy egyéb bűncselekmény törvényi
tényállását merítheti ki.
3. Kellékszavatossági jogok
3.1 Az eladó szavatol a gépjármű birtokbaadásakor, a kárveszély átszállása időpontjában
fennálló, vagy az akkori állapotból eredő hibákét és hiányosságokért mindazon hibák
kivételével, amelyekről a vevő a szerződés megkötésekor már tudott.
3.2. A szerződő felek megállapodtak abban, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. Törvény (a továbbiakban: „PTK“) értelmében a vevő a teljesítés időpontjától
számított 12 hónapos elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait, de ha a
vevő igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, így különösen, ha a hiba a
jellegénél vagy a dolog természeténél fogva nem volt felismerhető, a szavatossági jogok
érvényesítésének határideje meghosszabbodhat.
3.3. A gépjármű bármilyen, az eladó szavatossági körébe tartozó hibája tekintetében, a
PTK 6:157 és 6:159 §§ szerinti hibás teljesítés esetén a vevő kijavítást vagy kicserélést
követelhet, a hibát az eladó költségén kijavíttathatja, vagy árleszállítást követelhet,
illetve elállhat a szerződéstől. Elállás esetén az eladó köteles a vételár visszafizetésére,
valamint azon felül köteles a vevő elálláshoz kapcsolódó egyéb költségeit és felmerült
kárát – ide értve az esetleges következménykárokat és az elmaradt hasznot is –
teljeskörűen megtéríteni. A következménykárok tekintetében a vevő tájékoztatja az
eladót, hogy a szerződéssel továbbértékesítés céljából vásárolja meg a gépjárművet, így
a továbbértékesítésnek az eladó hibás teljesítése vagy bármely más szerőzdésszegése
miatti meghiúsulása vagy alacsonyabb áron történő megvalósulása, előrelátható
következménykárnak tekinthető, amelynek számítási alapjának részét képezi az elmaradt
kereskedői haszon is. Az eladó tudomásul veszi továbbá, hogy súlyosabb
szerződésszegés vagy jelentősebben hibás teljesítés kapcsán, az új tulajdonos vagy
egyéb károsodott személy részéről a nyilvánosság bevonása esetén a vevő jó hírnevét,
üzleti reputabilitását is kár érheti, ameyet a szerződő felek szintén előrelátható kárnak
tekintenek. Ugyancsak előrelátható kárnak ismerik el a szerződő felek az abban az
esetben felmerülő költségeket és károkat, ha az új tulajdonos a gépjármű eladó
szavatossági körébe eső hibájából eredően peres vagy egyéb hivatalos eljárást
kezdeményez a vevővel szemben.
4. Hibás teljesítési kötbér
4.1. Amennyiben azt megelőzően vagy azt követően, hogy a vevő a gépjárművet egy új
tulajdonosnak továbbértékesíti (a továbbiakban „új tulajdonos“) olyan tényre derül
fény, amely ellentétben áll az eladó az ÁSZF 2.1 a)-c) valamint 2.2 pontjában tett
bármely nyilatkozatával, úgy a PTK 6:186 § szerinti hibás teljesítési kötbér jogcímén a
vevő, döntése szerint, jogosult a gépjármű szerződésben rögzített teljes vételára
1.100.000,- Ft, azaz egymillió-egyszázezer forinttal megemelt összegének megfizetését
követelni az eladótól, különösen, de nem kizárólagosan abban az esetben, ha:
a) az új tulajdonos vagy a vevő bűnüldöző, végrehajtó, vagy fizetésképtelenségben
eljáró szerveknek, ill. közvetlenül az eredeti tulajdonosának kiadta a gépjárművet, vagy
a gépjárművet bűnüldöző, végrehajtó, vagy fizetésképtelenségben eljáró szerv lefoglalta,
és/vagy
b) az új tulajdonos jog- vagy kellékszavatossági vagy egyéb, hibás teljesítésből eredő
igényt érvényesít a vevővel szemben.
4.2. Eladó megfelelőnek, méltányosnak és jogosnak tartja a 4.1. § szerinti hibás
teljesítési kötbér mértékét, különösen a vevő kiemelt piaci helyzetének és jó hírnevének
sérelmére való tekintettel.
4.3. A vevő ugyancsak hibás teljesítési kötbér jogcímén jogosult követelni bármilyen
egyéb, a gépjármű eladó szavatossági körébe eső, a 4.1. pontban foglalt
szerződésszegésen kívüli hibájából kifolyólag vagy azzal összefüggésben – értve ezalatt
különösen, de nem kizárólagosan a 2.1 d) és 7.1 pont szerinti nyilatkozataival ellenétes,
később felismert hibák, műszaki vagy egyéb hiányosságok miatt – az új tulajdonosnak
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4.4. Bármely hibás teljesítési kötbér mellett a vevő érvényesítheti a hibás teljesítési
kötbért meghaladó kárát.
5. Elállás a szerződéstől, a szerződés megszüntetése
5.1. A vevő jogosult elállni a szerződéstől a PTK, a jelen ÁSZF vagy a szerződés szerinti
okok és eseteken túl abban az esetben is, ha az illetékes államigazgatási szerv
(okmányiroda) bármilyen okból elutasítja a gépjármű átírását a vevőre, vagy az új
tulajdonosra.
5.2. A gépjárműre vonatkozó szerződés az eladó kérésére, közös megegyezéssel történő,
a vevő által az új tulajdonosnak történő értékesítést megelőző megszüntetése esetén az
eladó köteles megtéríteni a vevőnek a felmerült hatósági díjakat és költségeket, továbbá
a gépjármű megvásárlásával kapcsolatos költségeinek a gépjármű vételárának 3 %-t
kitevő összeget átalány-költségtérítés jogcímén.
6. A gépjármű tulajdonjogának megszerzése
6.1. A gépjármű tulajdonjoga a szerződés megkötése időpontjában száll át a vevőre.
7. A gépjármű átadása, visszaadása
7.1. Az eladó vállalja, hogy a gépjárművet legkésőbb a szerződés aláírásának napján
átadja a vevőnek, az átadási jegyzőkönyv alapján, a gépjármű használatához szükséges
okmányokkal, különösen a forgalmi engedéllyel és egyéb a gépjárműhöz tartozó, és/vagy
törvény által előírt egyéb iratokkal együtt, továbbá szavatolja, hogy az ezek okiratokban
szereplő adatok a valóságnak teljes mértékben megfelelő információt tartalmaznak.
7.2. Amennyiben a szerződés meghiúsul, megszüntetésre kerül, vagy a vevő attól eláll,
úgy az eladó, legkésőbb az erről szóló, email, vagy posta útján tett írásos értesítés
kézhezvételét követő 5 munkanapon belül köteles a vevőtől visszavenni a gépjárművet.
Az eladó e kötelezettség megszegése esetén a határidő lejártát követően köteles a
vevőnek az elmulasztott határidő másnapjától az átvétel napjáig napi 40.000,- Ft
összegű tárolási átalány-költségtérítés fizetni. A gépjármű visszavételének elmaradása
esetén a PTK. 6:156. § szerinti átvételi késedelemre irányadó szabályok alkalmazandóak,
így a kárveszély a határidő lejártával az eladóra száll át. A tárolási átalány-költségtérítés
nem érinti a vevő eladó szerződésszegéséből eredő kártérítési jogosultságát.
8. Adatvédelmi rendelkezések
8.1. Az eladó beleegyezését adja ahhoz, hogy a személyi igazolványáról, ill. más
bemutatott személyi okmányáról a vevő másolatot készítsen az információs
önrendelkezési jogról és az információ szabadságról 2011. évi CXII. törvény
rendelkezéseivel összhangbana vevőnek az eladó ügyfél-nyilvántartásába történő
felvétele, ill. a közúti gépjármű nyilvántartás változtatásainak átvezetése céljából.
8.2. Az eladó határozatlan időre, visszavonásig hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa
megadott személyi adatait szükséges törvényben rögzített ellenőrzési kötelezettség,
illetve a közúti gépjármű nyílvántartásban eszközölt változtatások elvégzésének céljából,
valamint azzal a céllal, hogy a részére
üzletet, szolgáltatásokat, vagy ügyfélkedvezményeket kínáljanak, a vevő kezelje, feldolgozza és tárolja. Ha az eladó kizárná a
marketing célú adatkezelést, úgy az adatkezelés a szerződés megszűnését, illetve a
szerződő felek közötti egyéb jogviszony megszűnését követő 5 évig tart. Az adatkezelés
az eladó hozzájárulásán alapul.
8.3. Az eladó hozzájárul, hogy a vevő 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. Az eladó tudomással bír arról, hogy a személyi adatai kezeléséhez
valóhozzájárulását - abban az esetben, ha a hozzájárulása nem feltétlenül szükséges a
szerződés, vagy az ahhoz kapcsolódó ügyintézés teljesítéséhez, megtagadhatja, illetve
bármikor visszavonhatja. A személyi adatkezelés és -védelem közelebbi feltételei a
www.aaaauto.hu weboldalon találhatók, azokat az eladó 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.
9. Záró rendelkezések
9.1. A jelen ÁSZF-ben megállapodott, az eladó által teljesítendő hibás teljesítési kötbérek
vagy bármely más fizetési kötelezettségek fizetési határideje a vevő írásbeli (email, vagy
posta útján tett) felszólítását követő 8. nap. A határidő elmulasztása esetén minden
késedelmes napra a PTK szerinti késedelmi kamatok kerülnek felszámításra, valamint a
PTK. 6:155 § szerinti átalány-költségtérítés 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. A vevő az eladónak az ÁSZF elolvasására és megértésére megfelelő időt, a szöveg
esetleges módosítására kifejezett lehetőséget biztosított. Az eladó 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, a vevő, mint
megbízott, az eladó, mint megbízó helyett és nevében, az eladó kockázatára, az eladó
által adott meghatalmazással köti meg az új tulajdonossal az adásvételi szerződést, így
a PTK szerinti jogok és kötelességek az eladót illetve az új tulajdonost egymással
szemben közvetlenül kötelezik és illetik meg, a vevő kizárja minden szavatossági és
kártérítési felelősségét.Az eladó tudomásul veszi, hogy az új tulajdonos jogait az eladóval
szemben érvényesítheti. A 4.1. és 4.2. pont szerinti kötbér, illetve a 7.2 pont szerinti
tárolási díj a vevőt, mint megbízottat megilleti megbízásos értékesítés esetén is.
9.4. A jelen ÁSZF-re és a szerződésre Magyarország jogrendje, különösen a PTK.,
valamint egyéb, a szerződés megkötésekor hatályos jogszabályok irányadóak.9.6. A
jelen ÁSZF 2014.11.01-én én lép érvénybe és hatályba. A vevő jogosult a jelen ÁSZF-et
bármikor szabadon módosítani, a szerződésre azonban a szerződés megkötésekor
hatályban volt szöveg az irányadó, hacsak az új változatot az eladó kifejezetten,
aláírásával el nem fogadja. Az eladó ezúton kifejezetten elfogadja és magára nézve
kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-ben leírtakat.
Kelt, Fót:
Az eladó aláírása: _________________________

