ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
új DACIA gépjárművek értékesítésére vonatkozóan
(DACIA Értékesítési ÁSZF)
Érvényben: 2022. szeptember 20. napjától

vagy annak mértékét az Eladó előre nem láthatja, azt előidézni vagy
befolyásolni nem tudja.
A Vevő elállása esetén az Eladó a Vevő által már befizetett előleg és
további vételár részletek visszafizetésére köteles.

Az új DACIA gépjármű adásvételére az Eladó és a Vevő között az
Adásvételi Szerződéssel vagy mindkét fél által elfogadott
Megrendeléssel (a továbbiakban együtt Adásvételi Szerződés)
létrejövő jogviszony általános szabályaira a jelen Általános Szerződési
Feltételek (a továbbiakban: Értékesítési ÁSZF vagy DACIA Értékesítési
ÁSZF) vonatkoznak, melyek a Megrendelés elválaszthatatlan részét
képezik.

2.4. A vételár módosulhat abban az esetben is, ha az Adásvételi
Szerződés megkötésének napjától a Vevő részére történő átadásig
terjedő időszakban a gépjárművön a mindenkor hatályos
jogszabályoknak megfelelő módosításokat kell végrehajtani, vagy a
gépjárművön
a
Vevővel
megállapodott
gyártástechnikai
módosításokat, vagy a Vevővel megállapodott más módosításokat
hajtanak végre.

I. – AZ ADÁSVÉTEL TÁRGYA

III. – FIZETÉSI
MEGSZERZÉSE

1.1. Az Adásvételi Szerződés alapján az Eladó kötelezettséget vállal
arra, hogy a Vevő számára az Adásvételi Szerződésben meghatározott,
DACIA márkájú új gépjárművet (a továbbiakban: gépjármű) átadja és
annak tulajdonjogát átruházza a jelen Értékesítési ÁSZF szerint.
Amennyiben jogszabályi előírás vagy más szakmai vagy gyártói
szabályok miatt a gépjármű széria szerinti műszaki módosítása
szükséges az átadás előtt, az így módosított gépjármű tekintendő az
Adásvételi Szerződésben meghatározott gépjárműnek.
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3.1. A vételárat a Vevő több részletben fizeti ki a következő módon:
a) az Adásvételi Szerződés napján a Vevő kifizeti a felek által
megállapodott előleget, de legalább a vételár 10%-át;
b) a gépjárműnek a Vevő által történő átvétele előtt, illetve,
amennyiben erre az Eladó a Vevőtől meghatalmazást kapott, a
gépjármű forgalomba helyezése előtt a Vevő köteles a számla alapján
kifizetni a vételár fennmaradó részét, amely szükség szerint a 2.3. vagy
2.4. pontoknak megfelelően módosul, a kiállított számlán szereplő
fizetési határidőig, legkésőbb azonban a gépjármű 4.1 pont szerinti
átvételéig.

1.2. A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a gépjárműért a
megállapodás szerinti árat kifizeti és a gépjárművet átveszi.

II. – VÉTELÁR

3.2. A Vevő a gépjármű tulajdonjogát a gépjármű vételárának az Eladó
számára történő teljes kifizetésével szerzi meg.

2.1. Az „alapár” a gépjármű adó és illeték nélküli, a szerződésben a
gépjármű alapáraként rögzített összeg.

3.3. A gépjárműre vonatkozó kárveszély a Vevőre a gépjármű 4.1. pont
szerinti átvételének pillanatában, vagy amennyiben ezt határidőben
nem teszi meg, a 4.1. pont szerinti 14 napos határidő utolsó napján száll
át.

2.2 A „vételár” az a megállapodás szerinti, vételárként rögzített ár,
amelyet a Vevő köteles a gépjárműért az Eladó számára kifizetni. Ez a
vételár a gépjármű alapárának és a kiválasztott felszereltség,
kiegészítők, valamint tartozékok árának összege, hozzáadva a
mindenkori, az Adásvételi Szerződés napján érvényes jogszabályoknak
megfelelő általános forgalmi adót és regisztrációs adót, az esetlegesen
nyújtott kedvezménnyel csökkentve.

IV. - A GÉPJÁRMŰ ÁTADÁSA
4.1. Az Eladó a Vevőt telefonon, vagy személyesen és igazolható módon
írásban értesíti a gépjármű végleges szállítási dátumáról. Az Eladó
kiállítja a számlát a vételár hátralévő részéről (a fenti 3.1. pont szerint).
A Vevő köteles ezen összeget kifizetni és a gépjárművet átvenni az
Adásvételi Szerződésben meghatározott átadási helyen, a gépjármű
szállításának fent meghatározott dátumától számított 14 napon belül.
Az Eladó nem köteles a gépjárművet átadni a teljes vételár kifizetése
előtt.

2.3. Az Adásvételi Szerződés megkötésének napjától a gépjármű a Vevő
részére történő átadásáig terjedő időszakban a gépjármű gyártásával,
behozatalával vagy szállításával, forgalmazásával kapcsolatos adók,
illetékek, hatósági szolgáltatási díjak vagy más hasonló fizetési
kötelezettségek módosulása a vételárat megfelelően módosítja.
Az Eladó tájékoztatja továbbá a Vevőt, hogy a gépjármű vételára 405
forint / euro árfolyam alapján került meghatározásra. Előbbi árfolyam
az Adásvételi Szerződés megkötése napján érvényes valós árfolyamtól
eltérhet, kizárólag a vételár módosítás okát jelentő feltételnél használt
viszonyítási árfolyamként szolgál. Amennyiben a mindenkori MNB napi
forint / euro árfolyam a vételár meghatározásához használt árfolyamot
a gépjármű végleges szállítási dátumának (a gépjármű Eladóhoz
történő beérkezésének) napján meghaladja, úgy az Eladó jogosult a
gépjármű vételárát egyoldalúan módosítani, amiről írásban értesíti a
Vevőt. A Vevő az Eladó értesítésétől számított 8 napon belül, az
Eladónak küldött írásbeli nyilatkozatával jogosult az Adásvételi
szerződéstől elállni. A Vevő kijelenti, hogy megértette azt a
tájékoztatást, hogy az árfolyam korlátlan mértékben változhat, és
amennyiben a fentiek szerint módosul, a gépjármű vételára is azzal
arányosan, korlátlan mértékben emelkedhet. Az árfolyam változást

Az Eladó előteljesítésre jogosult. A Vevő az esetleges átvételi
késedelemmel felmerülő költségeket (pl. tárolás) köteles az Eladónak
megtéríteni. Ezen költségekről az Eladó előzetesen tájékoztatja a
Vevőt. A gépjárműben a gyártás befejezése és a Vevő részére történő
átadás közti időben esetleg bekövetkező karosszéria sérülések gyártói
előírások szerint, gyártói technológiával kerülnek javításra. Ilyen esetre
a Vevő sem elállást, sem értékcsökkenési igényt nem alapozhat.
4.2. Amennyiben a megállapodás szerinti gépjármű modell a
gyártásának leállítása miatt nem szállítható, az Eladó tértivevényes
ajánlott levélben közli ezt a tényt a Vevővel. Ha a Vevő a levél
kézbesítésétől számított tizenöt napon belül nem közli érdeklődését a
megállapodás szerinti modell mással történő helyettesítése iránt, a

1

szerződése az ő részéről további teendők nélkül megszűnik, részére a
teljes befizetett előleg további 15 napon belül visszafizetendő. Abban
az esetben, ha a Vevő érdeklődése alapján a felek egy másik modellre
szóló Adásvételi Szerződést kötnek, a már befizetett előleg teljes
összegét az új Adásvételi Szerződés szerinti vételárba kell beszámítani.

mint gyártó vagy szolgáltató, a Renault Hungária Kft, a feljogosított
DACIA márkakereskedők és DACIA márkaszervizek Magyarországon,
valamint külföldi érintettség esetén az adott államban a márka
használatára feljogosított szervezetek.
A jelen Értékesítési ÁSZF kötelező mellékletei:
• a Szerződéses Jótállás (DACIA JÓTÁLLÁS),
• a Jótállási és karbantartási lap.
A jelen Értékesítési ÁSZF lehetséges mellékletei:
o
a DACIA GARANCIA KITERJESZTÉS (DACIA G+) körében:
• Szolgáltatási Szerződés,
• a DACIA G+ Általános Szerződési Feltételei (DACIA G+ ÁSZF);
o
a DACIA Karbantartási Szerviz-szolgáltatás (DACIA Easy
Service) körében:
• Szolgáltatási Szerződés,
• a DACIA Easy Service Általános Szerződési Feltételei (DACIA Easy
Service ÁSZF).

V. - KIÁLLÍTÁSOK ÉS VERSENYEK
A DACIA márka védelme érdekében, valamint a gépjármű gyártójának
a
gépjárműgyártók
Nemzetközi
Szervezete
(Organisation
Internationale des Constructeurs d'Automobiles) iránti kellő
elkötelezettsége okán a Vevő az importőr (Renault Hungária Kft.)
előzetes írásbeli engedélye nélkül nem jogosult a gépjármű
bemutatására kiállításokon, vásárokon, versenyeken, bármilyen
szemléken, valamint időszakos nyilvános eseményeken, amennyiben
az ilyen bemutatás célja többek között a gépjármű jellemzőinek,
műszaki
tulajdonságainak
vagy
menettulajdonságainak
kihangsúlyozása.

8.2. A DACIA márkakereskedői hálózat tagjai által értékesített új
gépjárművekre a Ptk. szerinti kellékszavatosság és jótállás, valamint
szerződéses jótállás vonatkozik a jelen Értékesítési ÁSZF-hez mellékelt
DACIA jótállási feltételekben (DACIA JÓTÁLLÁS, DACIA GARANCIA+
ÁSZF) meghatározott terjedelemben. A fogyasztói szerződés keretében
eladott új személygépkocsikra a 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet
szerinti kötelező jótállás rendelkezéseit is alkalmazni kell.

VI. - A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS
6.1. Az Adásvételi Szerződés mindkét szerződő fél számára kötelező
érvényű, elállás csak az érvényes jogszabályok vagy a jelen Értékesítési
ÁSZF szerinti esetekben lehetséges.
6.2. Amennyiben a Vevő a megadott határidőre nem fizeti ki a vételár
hátralévő részét, az Eladó tértivevényes ajánlott levélben felszólítja e
kötelezettsége teljesítésére. Ha még a Vevő számára történő levélkézbesítéstől számított öt napos póthatáridőn belül sem történik meg
a kifizetés, az Eladó jogosult a szerződéstől való elállásra.

8.3. A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a gépjármű
tulajdonjogának átruházásakor értesíti az Eladót a gépjármű új
tulajdonosáról és e kötelezettséget minden további jogutódra
átruházza, mindezt kizárólag az Eladó és a gyártó törvényes
kötelezettségei teljesítése céljából, tekintettel a gépjármű
üzemeltetési biztonságára.

6.3. A Vevő vételár kifizetési kötelezettségének a 6.2. szerinti öt napos
póthatáridőn belüli nem teljesítése esetén az Eladó, amennyiben eláll,
meghiúsulási kötbérre jogosult, a 3.1 a) pont szerinti előleggel
megegyező összegben. Az Eladó jogosult a kötbéren kívül minden olyan
kárának megtérítését követelni, amely a Vevő részéről történő
szerződésszegés miatt következett be.

Tulajdonátszállás esetén a szerződéses jótállásból eredő igények a
DACIA JÓTÁLLÁS, a DACIA G+ és / vagy a DACIA Easy Service feltételei
szerint a Vevő jogutódjára átszállnak.
8.4. ÁSZF módosítás: A gyártó vagy az importőr adataiban bekövetkező
változások, továbbá a hivatkozott jogszabályi módosítások a jelen
ÁSZF-t és annak mellékleteit a felek jóváhagyása és értesítése nélkül is
módosítják. A jelen ÁSZF és általános szerződési feltételeket
tartalmazó mellékletei a már megkötött egyedi szerződéseket illetően
egyebekben akkor módosíthatók, ha a Vevő (Ügyfél) számára
előzetesen megfelelő lehetőség nyílik a módosítás megismerésére és a
módosítást a Vevő (Ügyfél) elfogadta. Jövőbeli egyedi szerződések
tekintetében a jelen ÁSZF és mellékletei bármikor módosulhatnak,
kiegészülhetnek.

6.4. Amennyiben az Adásvételi Szerződésben szereplő várható
szállítási határidőtől számított nyolc héten belül sem történik meg a
gépjármű végleges szállítási dátumának közlése, a Vevő jogosult a
szerződéstől való elállásra, az Eladó írásbeli, tértivevényes
küldeményként postázott értesítése mellett. Az ilyen esetben a teljes
befizetett előleget vissza kell fizetni, éspedig az elállási nyilatkozat
Eladó általi kézhezvételétől számított tizenöt napon belül.

VII. - VITÁS ESETEK
Az Adásvételi Szerződésből adódó vagy avval kapcsolatos bármilyen
vitás esetek a lehetőség szerint békés úton rendezendők. Amennyiben
a rendezés nem békés úton történik, az eljárásra Magyarország
illetékes bíróságai rendelkeznek hatáskörrel.

VIII. - ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
8.1. Az adásvételre Magyarország jogszabályai vonatkoznak, így
különösen a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk).
A jelen Értékesítési ÁSZF és mellékletei tekintetében a DACIA hálózat
tagjai (vagy másként: DACIA Partnerek) a Renault S.A.S. (székhely:
13/15, quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt, France,
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