
BUDAPEST LÍZING 

FORINT ALAPÚ ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS 

Szerződésszáma: LP1F16/121291 

Amely létrejött egyrészről a 

Cégnév: Budapest Lízing Zrt. 

Képviselő: Medgyesi Attila és Balogh-Szántó Anna Zsófia 

Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. 

Bankszámlaszám : 10103173-09512423-00000006 

Cégjegyzékszám : 0110 041997 

Adószám: 13733353-2-13 

Tevékenységi engedély száma és kelte: 
Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet 2207/1998/F. számú határozata, amely 
1998.12.31-én kelt 

a továbbiakban vevő, lízingbeadó, nyertes közös ajánlattevők képviselője, azaz Lízingbeadó, 

és a 

Cégnév: KRAVTEX KFT. 

Képviselő: Dr. Krankovics István 

Székhely: 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 7. 

Bankszámlaszám: 10200249-33014823-00000000 

Cégjegyzékszám: 08 09 002633 

Adószám: 10737 451-2-08 

a továbbiakban eladó, forgalmazó, gyártó, nyertes közös ajánlattevő, azaz Eladó/Szállító 

(a továbbiakban együtt : közös ajánlattevők) 

másrészről az 

Cégnév: ÉNYKK ZRT. 

Képviselő: Papp László 

Székhely: 9700 Szombathely, Körmendi utca 92. 

Bankszámlaszám: 10300002-10631085-49020018 

Cégjegyzékszám: 18 10 100701 

Adószám: 24200493-2-18 

a továbbiakban ajánlatkérő, Lízingbevevő, azaz Lízingbevevő között, alulírott napon és 

helyen a következő feltételek mellett. 
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1. A LÍZING TÁRGYA 

Szállító/eladó (adott esetben) megnevezése: KRAVTEX KFT. 

Székhely: 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 7. 

Cégjegyzékszám: 08 09 002633 

1.1.) 

Gyártó/eladó (adott esetben): KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 Econell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2014 

Nettó gépérték (19 db) 1.010.800.000,- HUF 

Gyártó/eladó (adott esetben): KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 lnovell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2014; 2016 

Nettó gépérték (42 db) 2.175.999.000,- HUF 

Lízingbevevő ajánlatkérőként az Európai Unió hivatalos közbeszerzési honlapján (TED) 2016/S 095-170358 számon 2016.05.19-

én közzétett ajánlati felhívást tartalmazó hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárást indított. 

A közbeszerzési eljárás tárgya: „61 db új, vagy korábban forgalomba helyezett „újszerű állapotú", használt, kéttengelyes szóló, 
azonos gyártmányú, regionális feladatra alkalmas autóbusz beszerzése zárt végű pénzügyi lízingkonstrukcióban" 
Az ajánlatok elbírálását követően meghozott döntés szerint a közbeszerzési eljárás nyertese a Budapest Lízing Zrt. és a KRAVTEX 
KFT. mint közös ajánlattevők lettek. 
Felek a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában és dokumentációjában foglalt feltételek, illetve a nyertes ajánlattevők 
(Lízingbeadó és Eladó) által benyújtott ajánlat tartalmának megfelelően a következő szerződést kötik meg. 

A lízingszerződés tárgya : a Lízingbeadó által megajánlott, az ajánlatában részletezett paraméterekkel rendelkező 61 db új, vagy 
korábban forgalomba helyezett „újszerű állapotú", használt, kéttengelyes szóló, azonos gyártmányú, regionális feladatra 
alkalmas autóbusz, melyeket a Lízingbeadó az általa az Eladóval megkötött adásvételi szerződés alapján biztosít. 
A Lízingbeadó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs a lízingtárgyakon olyan joga, amely a Lízingbevevőt a lízingtárgy 
használatában korlátozza vagy a lízingtárgy használatát megakadályozza. 

1. Az adásvétel célja 

Felek rögzítik, hogy Lízingbeadó Eladóval az ajánlatában szereplő műszaki, gazdasági, jogi tartalommal adásvételi szerződést 
kötött kizárólag abból a célból, hogy az adásvétel tárgyát képező, a Lízingszerződésben meghatározott és a 2. pont szerint 
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kiválasztott autóbuszokat lízingdíj fizetése ellenében lízingbe adja a Lízingbevevőnek. Lízingbeadó kijelenti, hogy a Lízingbevevő 
személyéről és a lízingügylet megkötésének céljáról az Eladót az adásvételi szerződés megkötését megelőzően tájékoztatta. 
Lízingbeadó a lízingügylet teljesítése során az Eladó magatartásáért sajátjaként felel. 

Lízingbeadó e szerződés aláírásával szavatol azért, hogy az adásvételi szerződésből eredő szavatossági jogokkal teljes körűen 
rendelkezik, azokról nem mondott le, hanem azokat teljes egészükben a Lízingbevevő javára az adásvételi szerződésben 
engedményezte. 

Az engedményezést a Lízingbevevő e szerződés aláírásával jóváhagyólag tudomásul veszi . 

2. Eladó és a lízingtárgyak kiválasztása 

A Lízingbeadó e szerződés aláírásával szavatol azért, hogy az általa a gyártóval/forgalmazóval megkötött adásvételi szerződés 
tárgyát képező autóbuszok, - azaz e szerződés tárgyát képező lízingtárgyak- fajtáját, típusát, felszereltségét, állapotát valamint 
minden feltételét, így a vételárat, szállítás, átadás-átvétel, üzembe helyezés módját és idejét, garanciavállalás, szervizelés 
feltételeit, egyéb műszaki paramétereket stb. a jelen közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában és ajánlattételi 
dokumentációjában foglaltaknak teljes mértékben megfelelve tartalmazza . 

3. Lízingbeadó tulajdonjoga a lízingtárgyak felett 

A lízingtárgyak a teljes tartozás megfizetéséig Lízingbeadó tulajdonát képezik, és Lízingbeadó jogosult a tulajdona megóvását 
érintő valamennyi általa szükségesnek ítélt intézkedés megtételére. A lízingtárgyat a számviteli törvény, hatálya alá tartozó 
Lízingbevevő tartja nyilván könyveiben és amortizációját is ő számolja el. 

4. A lízingtárggyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek 

Lízingbevevő jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy e Lízingszerződés hatályba lépésétől, a lízingtárgy tulajdonjogának Lízingbeadó 
általi megszerzését követően, őt illetik: 
4.1. a lízingtárgyak megvásárlásából eredő szavatossági és jótállási jogok (ide nem értve az adásvételi szerződéstől való elállással 
és árleszállítással kapcsolatos igényt), 
4.2. a lízingtárgyak birtoklásának joga (ami jelenti a birtoklás jogát és a birtokvédelmet mindenkivel szemben) és 
4.3 . a lízingtárgyak kizárólagos használatának joga (ami jelenti a használatot, hasznok szedésének jogát), 
4.4. a lízingtárgyak működési és fenntartási költségeinek viselését (ami jelenti a lízingtárgyakkal kapcsolatos terhek, költségek 
viselését), valamint 
4.5. a kárveszélyt (ami jelenti azon kár viselésének kötelezettségét, amelynek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni), 
4.6. továbbá a Lízingbevevőt terheli a lízingtárggyal kapcsolatos, tulajdonost terhelő valamennyi kötelezettség (ide nem értve a 
vételár Eladó részére történő megfizetését) . 

Lízingbevevő szükség esetén haladéktalanul köteles a fenti jogokkal saját költségére élni, az ennek elmulasztásából eredő károk 
megtérítése Lízingbevevőt terheli. Lízingbevevő köteles a fenti kötelezettségeknek eleget tenni, köteles továbbá haladéktalanul 
értesíteni Lízingbeadót és hitelt érdemlő módon igazolni, ha Eladó a kijavításra, vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettségnek 
nem tesz eleget, vagy ha a teljesítés hibája miatt árleszállításnak, vagy elállásnak van helye. 
Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy továbbra is Lízingbeadót illeti a Lízingtárgy tulajdonjoga, valamint az elállási jog és a 
kellékszavatossági jogok közül az árleszállítás érvényesítésének joga és kötelezettsége. 
Lízingbeadó e szerződés aláírásával szavatol azért, hogy a Lízingbevevőnek az Eladó mulasztásáról küldött értesítés kézhezvételét 
követően jogait - a Lízingbevevő által gyakorlandó jogok kivételével - késedelem nélkül, a Lízingbevevővel egyeztetve, vele 
együttműködve, az ő érdekében gyakorolja. 

S. Lízingtárgy átadása-átvétele, birtokátruházás 

5.1. Az átadás- átvétel (birtokbaadás) helye: 9027 Győr, Tegez utca 1-3. 
Az átadás-átvétel (birtokbaadás) időpontja : 2016.10.04. 

5.2 . A lízingtárgy - a Felek eltérő írásos megállapodásának hiányában - közvetlenül a Lízingbevevőnek kerül átadásra, 
Lízingbeadó - vagy megbízottja - jelenlétében . A Lízingbevevő köteles saját költségére az átvételt megelőzően a lízingtárgyat 
mennyiségileg és minőségileg átvizsgálni, a lízingtárgy sértetlenségét, hiánytalanságát, felszereléseinek, kellékeinek, 
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okmányainak meglétét ellenőrizni, valamint minden, az üzembe helyezés és a lízingtárgy üzemeltetéséhez szükséges 
tevékenységet elvégezni, így különösen próbautat tenni. A Lízingbevevő mindezek elmaradására a lízingtárgy átadás-átvételét 
követően érvényesen nem hivatkozhat. 

S.3 . A Lízingtárgy birtokátruházásának feltétele: 
- a Lízingszerződés aláírása, 
- amennyiben a nyertes ajánlat tartalmazza: önerő összegének Lízingbevevő általi megfizetése. 

A lízingtárgyat terhelő általános forgalmi adó teljes összegét a Lízingbevevő a Lízingbeadó által - a lízingtárgy átadás-átvételét 
követően, a lízingtárgy teljes vételárának és ehhez kapcsolódó általános forgalmi adó összegének ismeretében - megküldött 
fizetési értesítő kézhezvételétől számított legfeljebb 8 napon belül köteles átutalni a Lízingbeadó e szerződésben rögzített 
bankszámlájára. 

S.4. A Lízingbevevő a Lízingtárgy átadás-átvételéről, illetve üzembe helyezéséről köteles - a Lízingbeadó által meghatározott 
formában - átadás-átvételi jegyzőkönyvet kitölteni, és azt cégszerűen aláírni, illetve Eladóval is aláíratni. A Lízingbevevő köteles 
az átadás-átvételi jegyzőkönyv egy eredeti példányát, valamint a forgalmi engedély másolatát a Lízingbeadónak haladéktalanul, 
de legkésőbb 2 munkanapon belül eljuttatni. 
Szerződő Felek egyező akarata szerint a Lízingbevevő csak a funkcionális használatra teljes körűen alkalmas lízingtárgyat köteles 
birtokba venni. Azonban nem tagadhatja meg a Lízingbevevő a lízingtárgy átvételét a jelentéktelennek minősülő, azaz a 
lízingtárgy használatát érdemben nem korlátozó hiba esetén. 

S.S. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv minimális tartalma a következő: 
-A lízingtárgy mennyiségi és minőségi átvizsgálásának eredménye valamennyi átadásra kerülő lízingtárgy esetében külön-külön. 
- A hibák felsorolása. 
- A kijavításra vonatkozó póthatáridő és annak elválla lása a kötelezett által. 
- Nyilatkozat az átvételről, vagy annak megtagadásáról. (utóbbi esetben tételes indoklás) 
- Az átvétel megtagadása esetén az új átadás-átvétel megkísérlésének időpontja. 
- Dátum, cégszerű aláírások, vagy a cégjegyzésre jogosult(ak) által legalább magánokirati formában meghatalmazott képviselők a 
Lízingbevevő, a Lízingbeadó vagy megbízottja és/vagy Eladó (gyártó/forgalmazó) részéről. 

6. Vételár folyósítása 

Lízingbeadó e szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy az alábbi feltételek 
teljesülését követően folyósítja a vételár összegét az Eladónak: 
A vételár folyósítás további feltételei : 
6.1. A Lízingbevevő által aláírt Lízingszerződés és mellékletei, 
6.2. Az Eladó által is aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv, 

6.3 . Az Eladó eredeti, a Lízingbeadó nevére kiállított számlája, 
6.4. A lízingtárgyat terhelő általános forgalmi adó teljes összegének jóváírása a Lízingbeadó bankszámláján. 
6.S. Amennyiben a nyertes ajánlat tartalmazza: az önerő teljes összegének a jóváírása a Lízingbeadó bankszámláján. 

II. A LIZING PÉNZÜGYI FELTÉTELEI 

Lízingbevevőt a következő fizetési kötelezettségek terhelik a lízingszerződéssel kapcsolatban Lízingbeadó felé: 
Az átadás-átvételt (birtokbaadást) követően, Lízingbevevő terhére rendszámonként kiállított fizetési értesítő alapján a 
lízingtárgyat terhelő ÁFA teljes összege, a számla készhez vételétől számított 8 napon belül a Lízingbeadó bankszámlájára 
átutalásra kerül. 
A havonta esedékes lízingdíj megfizetése a Lízingbeadó által az esedékességet megelőző legalább 15 nappal átadott, vagy 
tértivevényes levélben - és mindkét esetben az enykk@enykk.hu címre elektronikus levélben is - megküldött pénzügyi értesítő 
levél alapján történik. 
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A fizetési kötelezettségek összege: 
A lízingelt eszközök beszerzési ára ÁFA nélkül : 
Kravtex, Credo 02 Econell 12 típusú autóbuszok esetében: 53.200.000,- HUF+ÁFA/autóbusz, összesen: 1.010.800.000,- HUF+ÁFA. 
Kravtex, Credo 02 lnovell 12 típusú autóbuszok esetében 51 .809.500,- HUF +ÁFA/autóbusz, összesen: 2.175.999.000,- HUF+ÁFA. 

A lízingelt eszközök beszerzési árát terhelő ÁFA: 

Kravtex, Credo 02 Econell 12 típusú autóbuszok esetében: 14.364.000,- HUF/ autóbusz, összesen: 272.916.000,- HUF. 
Kravtex, Credo 02 lnovell 12 típusú autóbuszok esetében 13 .988.565,- HUF /autóbusz, összesen: 587.519 .730,- HUF. 

Kamat összege szerződéskötéskor: 
Kravtex, Credo 02 Econell 12 típusú autóbuszok esetében: 7.297.932,- HUF/autóbusz, összesen: 138.660.702,- HUF 
Kravtex, Credo 02 lnovell 12 típusú autóbuszok esetében: 7.107.184,- HUF/autóbusz, összesen: 298.501.728,- HUF 

Referencia (irányadó) kamatláb(%) 1,01 % 
Ügyleti kamatláb{%) 4,51 % 
Havi lízingdíj összege: tőke (ÁFA nélkül)+ kamat szerződés melléklete szerinti fizetési ütemezésben, a kamat lineáris módszerrel 
meghatározva. 
A lízingdíjak díjszámítási módja: Lineáris. 
A Lízingbeadó minden BUBOR változást követően - a legközelebbi pénzügyi értesítő levéllel együtt - köteles megküldeni 
járművenként a teljes hátralékos lízingdíjra vonatkozóan aktualizált - e szerződés 1. számú mellékletét képező - fizetési 
ütemezést. 

1. Lízingdíj 

A lízingtárgy futamidő alatti használatáért járó lízingdíjak összegét tőketörlesztés és kamatrész bontásban a jelen szerződés 
részét képező 1. melléklet szerinti fizetési ütemezésnek megfelelően kell teljesíteni. 
- Az első lízingdíj a lízingtárgy átadás - átvételekor, azaz a Lízingbevevő általi birtokba vételkor válik esedékessé. A lízingtárgy 
átadás - átvételét követő harminc napon belül,- és azt követően a további 71 havi lízingdíj havonta, mindig azonos naptári 
napon, utólagos esedékességgel kerül átutalásra. 
- A havi lízingdíjak zárt végű konstrukció miatt ÁFA-t nem tartalmaznak, mivel a lízingtárgyat terhelő általános forgalmi adó 
teljes összege a havi lízingdíjak fizetésének megkezdése előtt átutalásra kerül. 

2. Lízingdíj kamata, ügyleti kamatláb 

A Lízingbevevő a lízingdíj teljes - még esedékessé nem vált - tőkerésze után ügyleti kamatot köteles fizetni. A Lízingszerződésben 
meghatározott lízingdíjak összege az éves induló ügyleti kamatláb figyelembevételével került kiszámításra. Az ügyleti kamat 
számításakor egy év 360 napnak tekintendő . 

Az ügyleti kamatláb meghatározása : 
Referencia (irányadó) kamatláb és a Lízingbeadó által a finanszírozás időtartama alatt alkalmazott kamatfelár összege. 
Az ügyleti kamat számításának módja: 
Ügyleti kamat adott időszakra = (Tőke x naptári napok száma az elszámolási időszakban x ügyleti kamatláb %) / Év napjainak 
száma. 

3. Referencia (irányadó) kamatláb 3 havi BUBOR (%) 

A referencia kamatláb meghatározása az alábbiak szerint történik: 
A referencia kamatláb mindenkor megegyezik az adott kamatperiódus első munkanapjára érvényes - Forint alapú szerződések 
esetén - Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb 3 hóra kalkulált (a továbbiakban: 3 havi BUBOR) értékével. 
A kamatperiódust, illetve a referencia kamatláb szerződéskötéskor figyelembe vett mértékét e lízingszerződés Fizetési Ütemezés 
melléklete tartalmazza . 

4. A Lízingbeadó által nyertes ajánlatában alkalmazott kamatfelár mértéke: 3,5 % /év. 

Az ajánlatban rögzített kamatfelár mértéke a szerződés időtartama alatt nem változtatható. 
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S. Lízingdíj kamatváltozása - Indexálás 

Az ügyleti kamat a referencia kamat és kamatfelár együttes összege. Az ügyleti kamat a szerződésben meghatározott módon, 
kamatperiódusonként csak a referencia kamat változása miatt és annak megfelelően módosulhat. 

A kamatperiódus minden esetben a lízingszerződésben szereplő referencia kamatban meghatározott időtartam. A Lízingdíjak 
módosításánál az adott pénznemre és az adott kamatperiódusra vonatkozó referencia kamatláb az irányadó. 

6. Egyéb díjak, költségek 

Lízingbevevőt terhel i a szerződéskötéskor hatályos jogszabályoknak megfelelő valamennyi,- az üzembe helyezéssel és a 
vagyonszerzéssel kapcsolatosan felmerülő fizetési kötelezettség (pl. vagyonszerzési illeték, forgalmi engedély, átírási költség 
tételek.) 
A Lízingbeadó a Lízingszerződés megkötésével, teljesítésével összefüggően felmerülő további adminisztratív költségeket - ide 
értendők különösen a hatósági eljárások költségei, az illetékek, a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzés stb. - nem jogosult a 
Lízingbevevőre semmilyen jogcímen továbbhárítani, illetve részére felszámolni. 
E Lízingszerződés megszűnésével - ide nem értve a Lízingbeadó általi jogszerű rendkívüli felmondás esetét -, módosításával - ide 
értve a rész- és előtörlesztés eseteit is - összefüggően felmerült költségek összegét Felek eszközönként legfeljebb 10.000 Ft, azaz 
t ízezer forint, fizetendő díjban állapítják meg. 

7. Késedelmi kamat 

Ha a Lízingbevevő a Lízingbeadóval szemben fennálló bármely fizetési kötelezettségének hatá ridőben nem tesz eleget, akkor a 
késedelmesen megfizetett összeg után, a késedelem időtartamára késedelmi kamatot köteles fizetni a Lízingbeadónak. A 
késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat értékének kétszerese. A késedelmi kamat számításakor egy év 360 
napnak tekintendő . 

A késedelmi kamat a Lízingbeadó és a Lízingbevevő közti Lízingszerződésben meghatározott fizetési határidő, vagy fizetési 
időszak lejártát követő naptól válik esedékessé. 

8. Részelőtörlesztés 

A Lízingbeadó 30 nappal korábbi előzetes írásos tájékoztatása esetén a Lízingbevevőnek jogában áll a Lízingszerződés Fizetési 
Ütemezés mellékletében meghatározott törlesztő-részleteknél nagyobb összegű törlesztésre, melyre külön költséget nem számít 
fel Lízingbeadó. Előtörlesztés esetén a hátralévő lízingdíj a fennálló tőketartozás, valamint az ezen időpontban érvényes ügyleti 
kamatláb alapján kerül meghatározásra. 

9. Előtörlesztés 

Lízingbevevő jogosult a teljes tartozás összegét a lízing futam i dő lejárata előtt visszafizetni, feltéve, hogy a részelőtörlesztés 
tervezett idejét megelőzően legalább 30 nappal az erre vonatkozó igényéről a Lízingbeadót értesítette. 
Az előtörlesztés a Lízingbevevő részére többletköltséggel nem járhat. 

10. Futamidő 

A Lízingszerződés határozott időtartamra (a továbbiakban: futamidő) jön létre a Lízingbeadó és a Lízingbevevő között a 
Lízingszerződésben foglaltak szerint. 
E szerződés első - legfeljebb - 2 hónapja (60 napja) a lízingtárgyak beszerzésére és hiánytalan leszállítására szolgál, minden 
lízingtárgy esetében a 72 hónapos lízing futamidő kezdete a lízingtárgy birtokátruházásának napja. 
A Lízingbeadó nyertes ajánlatában vállalta, hogy a futamidő kezdetének napja : 2016.10.04. 
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11. Lízingdíj fizetés 

A Lízingbevevő e lízingszerződés - a Lízingbeadó által folyamatosan és járművenként aktualizált - Fizetési Ütemezés elnevezésű 
1. sz. mellékletében meghatározott ütemezés szerint köteles a járművenként kimunkált havi lízingdíjakat megfizetni. 
A Lízingbeadó az esedékes lízingdíjakról, tőke és kamat szerinti bontásban, zárt végű konstrukció miatt, pénzügyi értesítő levelet, 
- az egyes lízingdíjak esedékességét megelőzően legalább 15 nappal, választása szerint - személyes átadással, vagy tértivevényes 
levélben - mindkét esetben egyidejűleg az enykk@enykk.hu elektronikus levélcímre is megküldve - kézbesíti a Lízingbevevő 
részére. 

12. A fizetés módja 

A Lízingbevevő a Lízingszerződés alapján teljesítendő minden fizetési kötelezettségét a Lízingbeadó 
IBAN: HU77 10103173-09512423-00000006 (SWIFT: BUDA HU HB) bankszámlájára köteles átutalni. 

13. Fizetési kötelezettség késedelme és következményei 

Lízingbevevő késedelmes fizetése esetén a késedelmes összeg után Lízingbeadó legfeljebb a jegybanki alapkamat kétszeresének 
megfelelő mértékű éves késedelmi kamat késedelemmel arányos részét jogosult felszámítani, amennyiben a 11. pontban 
megjelölt pénzügyi értesítő levél az esedékességet megelőzően legalább 15 nappal megküldésre került Lízingbevevő felé. 
Késedelmi kamatfizetési kötelezettség a lízingdíjak esetében a lízingdíj esedékessé válását követő naptól esedékes. 

14. Késedelmes és hibás teljesítés: 

Késedelmi kötbér: 
Lízingbeadó ajánlatában vállalt szállítási határidő alapján, amennyiben Lízingbeadó vagy az általa megjelölt Eladó nem teljesít, 
vagy nem szerződésszerűen teljesít (a lízingelni kívánt lízingtárgyat nem adja át, vagy nem jelen szerződésben meghatározottak 
szerinti műszaki el várások szerint adja át a lízing időszak kezdetéig, akkor Lízingbevevő késedelmi kötbér megfizetésére 
kötelezheti Lízingbeadót. Mértéke a késedelem minden naptári napjára számítva a késedelmesen átadott lízingtárgy nettó havi 
lízing díjának 30-ad részével egyezik meg. 

Hibás teljesítési kötbér (üzemképességi mutató): 
Az Ajánlattevő által ajánlatában vállalt és értékelési szempontként figyelembe vett üzemképességi szint alatti üzemképességi 
mutató esetén hibás teljesítési kötbér megfizetésének van helye. A kötbér mértéke a jótállási időszak alatt vállalt és a tényleges 
üzemképességi mutató között i különbségnek megfelelően, százalékonként és havonta 300.000 HUF. A kötbér a vállalt 
üzemeltetési mutató ismételt eléréséig esedékes. 

Meghiúsulási kötbér: 
Líz ingbeadó ajánlatában vállalt szállítási határidő alapján, amennyiben Lízingbeadó vagy az általa megjelölt Eladónak a 60 naptári 
napon túli késedelmes teljesítése, és a Lízingbeadónak vagy az általa megjelölt Eladónak felróható lehetetlenülés, vagy a 
teljesítés jogos ok nélküli megtagadása esetén Líz ingbevevő jogosulttá válik a jelen szerződéstől való elállásra. Meghiúsulási 
kötbér mértéke a meghiúsulással érintett lízingtárgy nettó gépértékének 30%-a . 

Lízingbevevő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti Lízingbeadóval szemben . 
Lízingbevevő a Lízingbeadó tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban keletkezett kárát érvényesítheti a Lízingbeadóval 
szemben, ha az bizonyítottan Lízingbeadó hibájából keletkezett . 

15. A jótállás szabályai 

15.1. Ajánlatkérésében a Lízingbevevő minimum 12 hónap kötelező teljes körű , - km korlátozás nélküli - jótállás (garancia) 
vállalását írta elő lízingtárgyanként az igazolt teljesítéstől számítva. 
15.2. A jótállási és szavatossági kötelezettség kiterjed arra, hogy valamennyi lízingtárgy megfelel a jogszabályokban, e 
szerződésben , a műszaki leírásban és annak mellékleteiben foglalt valamennyi követelménynek, előírásnak, szabványnak. 
15.3. Lízingbeadó kötelezően 10 év szavatossági felelősséget köteles vállalni a felépítmény vázszerkezet, karosszéria, külső 

burkolatok élettartamára : ezen i dő alatt nem megengedett szilárdsági és korróziós okból törés, vagy javítást igénylő hiba, 
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burkolatcsere, vázelem-csere, padlócsere, valamint a korrózióvédelem és a zajcsillapítás védőanyagainak leválása, továbbá 
ugyanezen időtartamra elvárt a szerelőfedelek rögzítésének működőképessége . 

15.4. - A kicserélt vagy kijavított fődarabokra vonatkozóan a jótállási és szavatossági idő újrakezdődik azon a napon, amikor az 

Ajánlatkérő számára kielégítő módon a csere vagy a kijavítás megtörténik. 
Fődarabok : a csuklószerkezet, a motor, a nyomatékváltó, a futóművek és a kormánymű. 

15.5. Lízingbeadó jótállása megszűnik: 

a) Nem rendeltetésszerű használat, vagy rongálás következtében, 
b) Karbantartási és javítási kötelezettség elmulasztása esetén, amennyiben az Lízingbevevőt terheli. 

15.6. A szavatossági kötelezettségeknek az ajánlati felh ívásban és vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint kell 
eleget tenni. 

A szavatossági felelősség tartalma: a Lízingbeadó a közbeszerzési dokumentum műszaki leírásban található „Élettartam 
elvárások" elnevezésű táblázatban foglalt tételeknek megfelelő időtartamra szavatol azért, hogy a felépítmény és a felsorolt 
szerelvények kiszereléssel járó vizsgálata, vagy javítása, ill. főjavítása , vagy cseréje a jótállási időn túl, az elvárt időtartam lejártáig 
vagy futásteljesítmény eléréséig nem válik szükségessé. 

Vonatkozó rendelkezések elsődlegesen, de nem kizárólagosan: 
a) 19/2014. {IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó 
szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól, 
b) 48/2011. {111.30.) Kormányrendelet a környezetkímélő és energia hatékony közúti járművek beszerzésének előírásáról 
c) Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
d) 6/1990. {IV.12.) KÖHÉM rendelet, a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki 
feltételeiről. Valamennyi a rendeletben rögzített/hivatkozott jóváhagyási kötelezettség alá tartozó járműalkatrész, tartozékok és 

tulajdonság rendelkezzen ENSZ-EGB előírás szerinti jóváhagyással 
e) 151/2003 {IX .22) Kormány rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról. 

Ill. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

1. Szerződéses feltételek egyoldalú és egyező akarattal történő módosítása 

Felek tudomásul veszik, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött Lízingszerződés feltételeinek módosítása 
kizárólag a Kbt . 141.§ - ban foglalt feltételek figyelembevételével megengedett. 

2. Egyéb átütemezés 

A Lízingbevevő az előtörlesztésen és rész-előtörlesztésen kívüli bármilyen egyéb, a Fizetési Ütemezés szerint fennálló 
tartozásainak átütemezésére vonatkozó igényét írásban köteles jelezni a Lízingbeadó felé. 

IV. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, ELÁLLÁS 

1. Megszűnés, megszüntetés, elállás esetei: 

E lízingszerződés megszűnik a futamidő vége előtt, 
1.1. ha a Lízingtárgyat ellopták, elvész, véglegesen használhatatlanná válik, vagy 
1.2. a Felek írásbeli közös megegyezésével, vagy 
1.3. a Lízingbeadó rendkívüli felmondása esetén, vagy 
1.4. a teljes tartozás megfizetése esetén . 
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2) Lízingtárgy ellopása, elveszése, végleges használhatatlanná válása 

A lízingtárgy ellopása, elveszése esetén a Lízingbevevőnek átadási kötelezettsége van, ha a Lízingtárgy utóbb előkerül. Ha a 
lízingtárgynak csak egy részét lopják el, vagy csak egy része vész el/ rongálódik meg, a jogkövetkezményeket hasonló módon a 
megrongálódott/elveszett/ellopott rész vonatkozásában értékarányosan kell érvényesíteni. 
E Lízingszerződés megszűnésének időpontja az esemény Lízingbeadó tudomásszerzésének napja, kivéve, ha a lízingtárgy 
biztosítási fedezetben áll, s a körülmények figyelembevételével a Lízingbeadó valószínűsítheti, hogy a kárt a biztosító megtéríti. 

3.) A Felek írásbeli közös megegyezése 

A Lízingbeadó és a Lízingbevevő bármelyik fél kezdeményezésére írásban megállapodhatnak e Lízingszerződés futamidő vége 
előtti megszüntetéséről is. E megállapodásnak a lízingszerződés megszűnésével kapcsolatos elszámolási szabályokat is 
tartalmaznia kell. 

4.) Rendkívüli Felmondás 

A Lízingszerződést a Lízingbeadó jogosult felmondani, ha: 
4.1. a Lízingbevevő a Lízingbeadó írásbeli felszólítása ellenére sem tesz eleget adatszolgáltatási, tájékoztatási kötelezettségének, 
vagy bármely adatszolgáltatás során a Lízingbeadóval valótlan adatokat közöl ; 
4.2. a Lízingbevevő a Lízingbeadót a Lízingszerződés megkötésekor bizonyítottan valótlan tények közlésével, adatok eltitkolásával 
vagy más módon megtévesztette, és ebből Lízingbeadónak kára származott; 
4.3. a Lízingbevevő lízingdíj, költség vagy teher megfizetését elmulasztotta és a Lízingbeadó megfelelő határidő tűzésével és a 
következményekre való figyelmeztetéssel a fizetésre felszólította és a Lízingbevevő fizetési késedelme a 90 napot meghaladja és 
a beszedési megbízás benyújtása sem vezetett eredményre; 
4.4. - a Lízingbevevő végelszámolást kezdeményez, illetve saját kezdeményezésére csődeljárás, avagy saját vagy harmadik fél 
kezdeményezésére felszámolási eljárás (ideértve a nem jogerősen megindult eljárást is) indul ellene. 
4.5. a Lízingbevevő a szerződésben vállalt biztosítékok nyújtási vagy fenntartási kötelezettségét megszegi. 
4.6. a Lízingbevevő más súlyos szerződésszegést követ el, és a szerződésszegő állapotot a Lízingbeadó által írásban támasztott 
megfelelő póthatáridőre sem szünteti meg. 

A Lízingbeadó a felmondást írásban köteles a Lízingbevevővel közölni. Amennyiben az ajánlott, tértivevényes írásbeli értesítést a 
Lízingbevevő nem veszi át, mert időközben ismeretlen helyre költözött, vagy az értesítés "nem kereste" jelzéssel érkezik vissza, 
úgy az értesítést 15 nap elteltével közöltnek kell tekinteni. A jog,- és szerződésszerűen gyakorolt felmondás közlését követő 30. 
napon megszűnik a Lízingbevevő birtoklási és használati joga a Lízingtárgy vonatkozásában. 
A Lízingszerződés a jog,- és szerződésszerűen gyakorolt felmondás közlésével szűnik meg. Ebben az esetben a Lízingbevevő teljes 
tartozása egy összegben esedékessé válik. 

S.) Teljes tartozás megfizetése 

E lízingszerződés zárt végű lízing esetén a teljes tartozás megfizetésével és annak napjával szűnik meg. Amennyiben Lízingbevevő 
teljes tartozását hiánytalanul és határidőre megfizette, a lízingtárgy tulajdonjoga Lízingbevevőre átszáll. A lízingtárgy jelen 
pontban rögzített tulajdonjogának átruházásával kapcsolatban felmerülő költségeket kizárólag Lízingbevevő viseli. 
Lízingbeadó a lízingtárgy törzskönyvét az utolsó lízingdíj bankszámláján történt jóvá írásától számított legkésőbb 30 napon belül -
átvételi elismervény ellenében - adja át a Lízingbevevőnek . 

V. BIZTOSÍTÉKOK 

A Lízingbevevő (vagy érdekében harmadik személy) e lízingszerződésből eredő kötelezettségeinek biztosítására köteles 
biztosítékot nyújtani. A Lízingbeadó által Lízingbevevőtől elvárt biztosítékok köre: 
- lízingtárgy, valamint 
- Felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazás. 
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Felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazás érvényesítésének feltételei: 

l.Amennyiben 
- a Lízingbevevő esedékességtől számított 30 napot meghaladó fizetési késedelembe esik és 
- a Lízingbeadó hitelt érdemlően bizonyítani tudja, hogy a Lízingbevevőt írásban felszólította a fizetésre, abban az esetben élhet 
a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás jogával a Lízingbevevő által megjelölt fő pénzforgalmi számlája terhére. 

2. Amennyiben a késedelmes fizetés továbbra is fennáll és a késedelmes napok száma meghaladja a 60 napot, úgy a Lízingbeadó 
további 30 napos felmondási határidővel felmondhatja jelen szerződést. 
A jog,- és szerződésszerűen gyakorolt felmondás a teljes kötelezettséget lejárttá,- és ekként egy-összegben esedékessé teszi. 

3. A Lízingszerződés felmondását követően Lízingbevevő vállalja, hogy 30 napon belül Lízingbeadó által meghatározott helyre, 
saját költségére leszállítja az eszközöket, átadás céljából. Amennyiben Lízingbevevő elmulasztja átadni meghatározott időre az 
eszközöket, Lízingbeadó jogosult a lízing tárgyát visszavenni, Lízingbevevő költségére elszállítani, letárolni. 
Ha a lízingszerződést a Lízingbeadó felmondja, a Lízingbeadó köteles a Lízingbevevővel a zálogjog érvényesítésére vonatkozó 
szabályok szerint elszámolni. 

VI. FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK, KÁRESEMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK 

A Lízingbevevő a lízingszerződés időtartama alatt - a jelen pontban foglalt kivételtől eltekintve - kizárólagos joggal jogosult 
birtokolni és használni a lízingtárgyat, anélkül azonban, hogy azt megterhelné, vagy harmadik személy számára akár térítés 
nélkül használatba adná, illetve bármely, a lízingszerződésen alapuló jogait a Lízingbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül 
harmadik személyre átruházná. 

1. Üzemeltetés, karbantartás, garancia, szavatosság 

a.) A futamidő alatt a Lízingbevevő köteles a tulajdonosi vagy az üzembentartó kötelezettségeként jelentkező adót (pl. 
teljesítményadó) ill. a futamidő alatt a Lízingtárgy terheként bevezetendő bármely adót, járulék terheket a vonatkozó jogszabály 
szerinti módon bevallani és megfizetni. 

b.) A Lízingbevevő a Lízingtárgyon olyan módosítást, amely a szokásos használat körén túlmegy, s mely a Lízingtárgy állagában, 
értékében a normál kopást meghaladó értékváltozást okoz (pl. részegység eltávolítása, fődarab cseréje, stb.) a Lízingbeadó 
előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem végezhet. 
A Lízingbeadó e szerződés aláírásával engedélyezi, hogy a Lízingbevevő valamennyi lízingtárgyon az arculati- és utastájékoztatási 
statikus elemeinek megjelenési követelményrendszere szerint elhelyezze. 

c.) A Lízingbevevő a lízingtárgyat saját költségére és kockázatára tárolja, üzemelteti, fizeti az üzemeltetéssel és fenntartással járó 
valamennyi járulékos költséget, gondoskodik a folyamatos karbantartásról és javításról, a szükséges állagmegóvásról, valamint a 
vagyonvédelmi intézkedések megtételéről. Ennek megfelelően a Lízingbevevő köteles elvégeztetni a lízingtárgy műszaki 

dokumentációjában előírt, illetve a szükséges szervizeket és javításokat. Lízingbeadó hozzájárul ahhoz, hogy Lízingbevevő a 
lízingtárgy felületét 3. személy részére reklámozás és hirdetés céljából bérbe adja. 

d.) A Lízingbevevő köteles a Lízingtárgyat saját költségére kifogástalan műszaki és működőképes állapotban tartani, az ehhez, az 
Eladó által előírt rendes és egyéb szükséges javításokat elvégeztetni. Ha a Lízingbevevő a karbantartási/javítási kötelezettségek 
teljesítésével késedelembe esik, akkor a Lízingbeadó a Lízingbevevő költségére elvégeztetheti a szükséges javításokat. 

e.) A lízingtárgy működőképességének csökkenése vagy megszűnése - bármilyen okra is vezethető vissza - nem érinti a 
Lízingbevevő fizetési kötelezettségét. 

f.) A Lízingbevevő köteles viselni a Lízingtárgy birtoklásával, használatával, üzemeltetésével és a fenntartással kapcsolatban 
felmerülő költségeket, kiadásokat és jogkövetkezményeket, így különösen, de nem kizárólagosan járműnek minősülő Lízingtárgy 
esetén parkolási díjat, helyi adót, szabálysértés miatt közterület-felügyelet vagy rendőrhatóság által kiszabott helyszíni bírságot, 
szabálysértési bírságot, közlekedési bírságot, úthasználati díjat és valamennyi olyan kiadást, vagy jogkövetkezményt, amely ezek 
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késedelmes, vagy nemfizetése miatt merült fel. A Lízingbevevő vállalja, hogy amennyiben ezeket bármilyen ok miatt a 
Lízingbeadó fizetné meg az Lízingbevevő helyett, akkor a Lízingbeadó felhívására azokat haladéktalanul, de legkésőbb az írásbeli 
felhívásban foglalt, minimálisan 3 napos, határidőn belül megfizeti a Lízingbeadónak. 

2. Kárveszély viselése 

A Lízingbevevő a lízingszerződés időtartama alatt vétkességére tekintet nélkül viseli a lízingtárggyal összefüggésben a 
kárveszélyt, amely kiterjed a lízingtárgy által okozott, és a lízingtárgyban felmerült valamennyi kárra. A Lízingbevevő így felel 
különösen, de nem kizárólag 

a külső okból származó, harmadik személynek felróható és saját érdekkörben felmerült okból eredő dologi és 
következményi károkért, 
a lízingtárgy bármely okból történő teljes, vagy részleges meghibásodásáért, megrongálódásáért, megsemmisüléséért, 
a lízingtárgy által okozott, vagy működésével kapcsolatban bekövetkezett minden kárért és balesetért, 
a lízingtárgy nem rendeltetésszerű használatából, nem megfelelő karbantartásából, az engedményezett jogok 
gyakorlásának elmulasztásából eredő károkért, 
a harmadik személynek, illetve a harmadik személyek által okozott károkért, 
a lízingtárgy üzemeltetőjeként a veszélyes üzem működéséből származó károkért. 

A kárveszélyt a lízingtárgy átvételétől (birtokátruházás megtörténtétől) a Lízingbevevő viseli. 

3. Kárfelelősség 

A Lízingbevevő felel mindazokért a károkért, amelyek a VI. 1 - 2. pontokban meghatározott kötelezettségek elmulasztásából, 
azzal ok-okozati összefüggésben keletkeznek, beleértve az Eladóval szembeni szavatossági igényeknek ezen okokból eredő 
esetleges elvesztését is. 
A Lízingbevevő a lízingtárgy felülvizsgálatára irányu ló kötelezettsége elmulasztása esetén semminemű kártérítési igényt nem 
támaszthat a Lízingbeadóval szemben, és megtéríti a Lízingbeadó mindazon kárát, amely fenti mulasztásából származik. 
A Lízingbevevő viseli a lízingtárgy ellopásának, elvesztésének (eltűnésének ) és teljes vagy részleges megrongálódásának 
(megsemmisülésének) kockázatát . A felsorolt események bekövetkezése nem mentesíti a Lízingbevevőt a Lízingbeadóval 
szembeni fizetési kötelezettségei alól. A Lízingbevevő haladéktalanul köteles írásban értesíteni a Lízingbeadót minden ilyen 
esemény bekövetkezéséről. 

4. Biztosítás 

Amennyiben bármilyen jogszabály vagy rendelkezés a lízingtárgy biztosítását (pl. kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, 

utasbiztosítás, rakománybiztosítás, stb.) írja elő, vagy az eszköz üzemeltetése azt szükségessé teszi, azok megkötése, a lízing 
futamidő alatti fenntartása, és költségeinek viselése a Lízingbevevő kötelezettsége. Lízingbeadó kérése esetén Lízingbevevő 
köteles az ilyen biztosítás megkötését a Lízingbeadó felé a mindenkor hatályos kötvény másolatának megküldésével igazolni . 
A Lízingbevevő köteles a Lízingbeadó külön előzetes írásos engedélyén túl a biztosítási szerződés módosítása, illetve kockázati 
fedezete és területi hatálya kiterjesztése érdekében a biztosításközvetítőt - illetve egyénileg kötött biztosítás esetén saját 
biztosítóját és a biztosításközvetítőt egyidejűleg - haladéktalanul értesíteni, és a biztosítási szerződést módosíttatni abban az 
esetben, ha a biztosítás érvényes területi hatályán kívül kívánja használni a lízingtárgyat, vagy azt harmadik személynek engedi 
át. 

s. Káresemények 

Káresemény bekövetkezése esetén - amennyiben a lízingtárgy biztosítási védelembe bevont - a Lízingbevevő - a Lízingbeadó és a 
biztosításközvetítő értesítése mellett - köteles közvetlenül a biztosítási szerződés szerinti biztosítót, annak telephelye, vagy 
lakóhelye szerint illetékes egységét haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül értesíteni a káresemény bekövetkezéséről. 
A Lízingbeadó a kárügyintézéssel kapcsolatban a Lízingbevevőt hatalmazza meg. A késedelmes, vagy nem előírás szerinti 
bejelentésből származó károk a Lízingbevevőt terhelik. 
A lízingtárgy által harmadik személynek okozott károkért, balesetekért a Lízingbevevő tartozik felelősséggel. Amennyiben a 
károsult a Lízingbeadó, mint tulajdonos ellen lép fel, a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadót minden kötelezettség alól 
mentesíteni. 
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A gépjármű Lízingtárgy által okozott közlekedési szabálysértések következményeit a Lízingbevevő viseli, a Lízingbeadó a hozzá 
beérkező rendőrségi feljelentést és egyéb iratokat a Lízingbevevőnek továbbítja. 
A Lízingbevevőt teljes anyagi felelősség terheli azokra a káreseményekre, amelyekre a casco biztosítási szerződés fedezetet 
nyújtana, illetve amelyeket a biztosítási szerződés kizár a biztosítási védelemből (pl. ittas vezetés, terrorcselekmény miatti 
káresemények, stb.). A Lízingbevevő köteles ilyen esetekben a lízingtárgyat teljes egészében a saját költségére a káreseményt 
megelőző állapotnak megfelelően helyreállítani. 

VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

1. Lízingbevevő jogosult és egyben köteles jelen szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, 
hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon-, ha: 
- Lízingbeadóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy 
személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel, 
- Lízingbeadó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy 
személyes joga szerinti jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott valamely feltétel. 

2. A Felek nyilatkoznak, hogy a jelen szerződés tárgyát képező üzembe helyezett lízingtárgyak vonatkozásában teljesítik a 
bejelentési kötelezettségüket a közlekedési igazgatási hatóságnál a tulajdonjog/üzembentartó változás hatálybalépését követő, 
jogszabályban meghatározott határidőn belül. 
Szerződő Felek továbbá kijelentik, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, 
valamint a bejelentés elmaradásának, illetve a bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit. 

3. Kötelezettségvállalások és szavatosságok 

3.1. Lízingbevevő és Lízingbeadó egyaránt szavatolja, hogy a Lízingszerződés aláírásakor ellenük semmifajta olyan eljárás, 
intézkedés, vagy követelésérvényesítés nincs folyamatban, mely hátrányosan befolyásolhatja a másik fél gazdasági, vagy jogi 
helyzetét, illetve mely csökkentené Lízingbevevő azon képességét, hogy a Szerződésből származó pénzügyi kötelezettségeit 
időben teljesítse; illetve mely csökkentené Lízingbeadó azon képességét, hogy a Szerződés alapján keletkező kötelezettségeit a 
Lízingtárgy vonatkozásában szokásos üzletmenetnek megfelelően teljesítse. 
Amennyiben a lízing futamideje alatt a lízingtárgyra harmadik személy pert kezdeményezne, végrehajtást vezetne, zár alá venné, 
a lízingtárgy forgalmi engedélyét bevonná, vagy a Lízingbevevő jogait bármely más módon sértené, illetve veszélyeztetné, úgy a 
Lízingbeadó köteles a Lízingbevevőt erről haladéktalanul értesíteni, s a veszély elhárítására saját költségén minden tőle 

elvárhatót megtenni. 

3.2. A Lízingbeadó 
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) 
pont ka)- kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes 
Lízingbeadó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Lízingbevevő számára megismerhetővé teszi és a 
143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Lízingbevevőt haladéktalanul értesíti. 

(2) A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az 
illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az 
országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

4. Postai küldemények 

Amennyiben a Lízingbeadó a Lízingbevevőnek címzett küldeményét tértivevényes postai küldeményként továbbítja, a 
küldemény a postai feladástól számított tizenötödik munkanapon kézbesítettnek minősül. 
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Ezen rendelkezés irányadó abban az esetben is, ha a Lízingbevevő adataiban bekövetkezett változás bejelentésének 
elmulasztása miatt hiúsul meg a kézbesítés. Amennyiben a Lízingbeadó a Lízingbevevő rendelkezésére bocsátja a gépjármű 
törzskönyvét, akkor azt postai úton tértivevényes küldeményként adja fel a Lízingbevevő címére, vagy - a Lízingbevevő választása 
szerint - személyes kézbesítés útján adja át a Lízingbevevőnek. 

S. Részleges érvénytelenség 

Amennyiben e lízingszerződés valamely rendelkezése, vagy annak egy része érvénytelen lenne, vagy azzá válna, úgy ez nem 
érinti a lízingszerződés többi részének érvényességét. 

6. Adatok ellenőrzése 

Lízingbevevő hozzájárul, hogy Lízingbeadó a lízingszerződés kapcsán átadott adatokat ellenőrizze, továbbá, hogy a Lízingbeadó a 
neki átadott személyes adatokat, benyújtott, bemutatott okmányokat, illetve a nyilvántartásba való esetleges kikerülés okát és 
idejét, továbbá arcképét és aláírását a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala nyilvántartásában és a 
GIRO Zrt. (1054 Budapest, Vadász út 31.; Cg.: 01-10-041159) útján ellenőrizze. Amennyiben Lízingbevevő, vagy Lízingbevevő 
képviselője a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv. 2.§ (1) bekezdés alapján 
adatletiltás jogát érvényesítette, úgy eseti engedélyt ad a tilalommal érintett adatok kiadására is. Lízingbeadó kijelenti, hogy az 
átadott adatokat kizárólag e lízingszerződés szerinti jogainak biztosítása érdekében és annak során használja fel és más 
illetéktelen harmadik személynek nem adja át, valamint a biztosított jogok elévülése után az átadott adatokat törli, kivéve, ha 
kötelező jogszabályi rendelkezés miatt köteles megőrizni a kérdéses adatot. 

7. Irányadó jog, eljáró bíróság 

A lízingszerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
A lízingszerződésből eredő jogvitáik rendezésére a Lízingbevevő, a Felhatalmazó Nyilatkozat felei, valamint a Lízingbeadó 
alávetik magukat az ügyre illetékességgel és hatáskörrel rendelkező magyar bíróságnak. 

8. Tájékoztatás 

a.) A Lízingbevevő tájékoztatja szerződő felet, hogy a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott közfeladatot lát el, 
ezért az ide vágó jogszabályok alapján, az általa kötött szerződések vonatkozásában közzétételi, valamint tájékoztatási 
kötelezettsége áll fenn, melyet a jogszabályokban foglaltak szerint köteles teljesíteni. (2011. évi CXCVI. tv.; 2012. évi XLI. tv.; 
2011. évi CXII. tv.; 2009. évi CXXII. tv., 2011. évi CVIII. tv., stb.) A Lízingbeadó a tájékoztatást megértette, tudomásul veszi, és 
hozzájárul, hogy a Lízingbevevő a jelen szerződéssel összefüggésben a jogszabályokban előírt közzétételi és tájékoztatási 
kötelezettségeit a jogszabályokban előírtak szerint teljesítse; ezzel összefüggésben kifejezetten hozzájárul, hogy a Lízingbevevő a 
szerződésben feltüntetett adatait a jelen jogügylet lebonyolításához szükséges módon és mértékben kezelje. 

b.) A Lízingbeadó köteles a pénzügyi teljesítés megkezdését megelőzően írásos nyilatkozatában igazolni a köztartozásmentes 
adózói adatbázisban való részvételét. Amennyiben Lízingbeadó a pénzügyi teljesítés időpontjában nem szerepel a fenti 
adatbázisban, úgy a 2003. évi XCII. törvény (Art. 36.§ (6)) bekezdése alapján Lízingbevevő részére be kell mutatnia, át kell adnia, 
vagy meg kell küldenie a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes 
adó igazolását. 

c.) Lízingbeadó tájékoztatja a Lízingbevevőt, hogy a Hpt. alapján a Lízingbevevő alábbiakban meghatározott adatai bekerülhetnek 
a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (a továbbiakban : KHR) a 2011. évi CXXII. törvény (KHR tv) rendelkezései szerint: 

d.) KHR tv 2. § (1) bekezdésének f) pontja szerinti vállalkozások (gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, a szövetkezet, a 
lakásszövetkezet és az egyéni vállalkozó) Lízingbevevő esetén: 

a pénzügyi lízingszolgáltatásra vonatkozó szerződésével kapcsolatos referenciaadatok: 
a) cégnév, név, 
b) székhely, 
c) cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, 
d) adószám. 
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a pénzügyi lízingszolgáltatásra vonatkozó szerződési adatok: 
a) a szerződés típusa és azonosítója (száma), 
b) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, 
e) a szerződés megszűnésének módja, 
d) a szerződés összege a szerződéses összeg részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja, 
e) a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének időpontja és összege, 
f) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja, 

g) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés. 

e) A Lízingbeadó köteles feltárni a tényleges tulajdonosára valamint az ügyletbe bevont pénzügyi tanácsadójára vonatkozó 
adatokat . A Felek rögzítik, hogy a jelen ügylettel kapcsolatosan jutalék, vagy egyéb juttatás senki számára sem fizethető. 

A lízingszerződés elválaszthatatlan részét képezik a a szerződés végén felsorolt mellékletek. 

Az e lízingszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013.évi CCXXXVII. 
törvény („Hpt"), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény („ Ptk"), a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv., és a 
vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései alkalmazandók. 

A szerződő felek a lízingszerződést elolvasás és egyező értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 
írják alá. 
Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült és egyenként 36 oldalas. 

Mellékletek: 
1. sz . melléklet: Fizetési Ütemezés 
2. sz. melléklet: A Kbt. 131.§ (2) bekezdése szerinti ajánlati elemek felsorolása 
3. sz. melléklet: A közbeszerzési eljárás dokumentumai (3.3.1. ajánlati felhívás, 3.3.2. közbeszerzési 

dokumentumok, 3.3.3. kiegészítő tájékoztatás, 3.3.4. nyertes ajánlat, 3.3.5. hiánypótlás) 
4. sz. melléklet: A szerződés tárgyát képező autóbuszok 

Kelt : Budapest, 2016.08.05. 

nna Zsófia 

ője 

1138 Budapest, Váci út 193. 

Dr. Krankovics István 
KRAVTEX KFT. 

Eladó 
Közös Ajánlattevő 

Tel: 06-80/549-464 

Besorolás: bizalmas 
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ÉNYKK Északnyugat-magyarországi 
Közlekedési Központ 

Zártkörűen müködö Ré zvénytársaság 
9700 Szombathely, ormendi út 92. 

Adószám: 24 0493-2-18 

Fax: 06-1/450-6013 



2. számú melléklet 

A Kbt. 131.§ (2) bekezdése szerinti ajánlati elemek felsorolása 

Értékelésre került ajánlati elemek megnevezése: A lízingbeadó nyertes ajánlata: 

Nettó gépérték összesen (HUF) 3 186 799 OOO HUF 

Teljes élettartamra vetített energia felhasználási és szennyezőanyag 
11 276 704 EUR 

kibocsátási költség (EUR) 

Lízing ügyleti kamat (maximum a 3 havi BUBOR plusz 6 % 
BUBOR+3,5 % 

kamatfelár)(%) 

Önerő (mértéke: min. 0%-max:10%) 0% 

Lízing futamidő ajánlattevő által vállalt kezdőnapja (a teljes 
mennyiségből utolsóként átadott autóbusz átadás-átvételének napja 

60 nap 
a szerződéskötés napjától számítva (minimum 30, maximum 120 
nap) (nap) 

Km telítettség (az autóbuszok első üzembe helyezésének dátumától 
az ajánlati felhívás feladásának napjáig eltelt időszakban megtett km 899,180 km 
teljesítményeinek átlaga (km) 

Életkor (az autóbuszok első üzembe helyezésének dátumától az 
ajánlati felhívás feladásának napjáig eltelt időszak átlaga (Nap) 505,098 nap 

Az ajánlattevő által a kötelező jótállási idő (12 hónap) tartama alatt 
szavatolt üzemképességi mutató (értékei: min.90%-max:100%) (%) 95% 

1138 Budapest, Váci út 193. Tel: 06-80/549-464 

Besorolás: bizalmas 

Fax: 06-1/450-6013 
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4. számú melléklet 

Gyártó/eladó (adott esetben): KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 Econell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2014 

Alvázszám TRKEN12ETEKRU2007 

Motorszám F4AE3682ES1101170636 

Teljesítmény 194kW 

Nettó gépérték 53.200.000,- HUF 

Gyártó/eladó (adott esetben): KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 Econell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2014 

Alvázszám TRKEN12ETEKRU2008 

Motorszám F4AE3682ES1101170644 

Teljesítmény 194 kW 

Nettó gépérték 53.200.000,- HUF 

Gyártó/eladó (adott esetben): KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 Econell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2014 

Alvázszám TRKEN12ETEKRU2009 

Motorszám F4AE3682ES1101170641 

Teljesítmény 194 kW 

Nettó gépérték 53.200.000,- HUF 

1138 Budapest, Váci út 193. Te!: 06-80/549-464 Fax:06-1/450-6013 

Besorolás: bizalmas 
16 



BUDAPEST LÍZING 

Gyártó/eladó (adott esetben): KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 Econell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2014 

Alvázszám TRKEN12ETEKRU2010 

Motorszám F4AE3682ES1101170639 

Teljesítmény 194 kW 

Nettó gépérték 53.200.000,- HUF 

Gyártó/eladó (adott esetben): KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 Econell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2014 

Alvázszám TRKEN12ETEKRU2011 

Motorszám F4AE3682ES1101180356 

Teljesítmény 194 kW 

Nettó gépérték 53.200.000,- HUF 

Gyártó/eladó (adott esetben): KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 Econell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2014 

Alvázszám TRKEN12ETEKRU2012 

Motorszám F4AE3682ES1101170640 

Teljesítmény 194 kW 

Nettó gépérték 53.200.000,- HUF 

1138 Budapest, Váci út 193. Te!: 06-80/549-464 Fax: 06-1/450-6013 

Besorolás: bizalmas 
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Gyártó/eladó (adott esetben): KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 Econell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2014 

Alvázszám TRKEN12ETEKRU2013 

Motorszám F4AE3682ES1101180337 

Teljesítmény 194kW 

Nettó gépérték 53.200.000,- HUF 

Gyártó/eladó (adott esetben) : KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 Econell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2014 

Alvázszám TRKEN12ETEKRU2014 

Motorszám F4AE3682ES1101180402 

Teljesítmény 194 kW 

Nettó gépérték 53 .200.000,- HUF 

Gyártó/eladó (adott esetben): KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 Econell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2014 

Alvázszám TRKEN12ETEKRU2015 

Motorszám F4AE3682ES1101180352 

Teljesítmény 194 kW 

Nettó gépérték 53.200.000,- HUF 

1138 Budapest, Váci út 193. Tel: 06-80/549-464 Fax: 06-1/450-6013 

Besorolás: bizalmas 
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Gyártó/eladó (adott esetben): KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 Econell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2014 

Alvázszám TRKEN12ETEKRU2016 

Motorszám F4AE3682ES1101180385 

Teljesítmény 194 kW 

Nettó gépérték 53 .200.000,- HUF 

Gyártó/eladó (adott esetben) : KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell / Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 Econell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2014 

Alvázszám TRKEN12ETEKRU2017 

Motorszám F4AE3682ES1101170642 

Teljesítmény 194kW 

Nettó gépérték 53.200.000,- HUF 

Gyártó/eladó (adott esetben): KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 Econell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2014 

Alvázszám TRKEN12ETEKRU2018 

Motorszám F4AE3682ES1101180349 

Teljesítmény 194 kW 

Nettó gépérték 53.200.000,- HUF 

1138 Budapest, Vád út 193. Tel: 06-80/549-464 Fax: 06-1/450-6013 

Besorolás: bizalmas 
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Gyártó/eladó (adott esetben) : KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 Econell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2014 

Alvázszám TRKEN12ETEKRU2019 

Motorszám F4AE3682ES1101180399 

Teljesítmény 194kW 

Nettó gépérték 53.200.000,- HU F 

Gyártó/eladó (adott esetben) : KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 Econell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2014 

Alvázszám TRKEN12ETEKRU2020 

Motorszám F4AE3682ES1101180383 

Teljesítmény 194 kW 

Nettó gépérték 53.200.000,- HUF 

Gyártó/eladó (adott esetben): KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 Econell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2014 

Alvázszám TRKEN12ETEKRU2021 

Motorszám F4AE3682ES1101180350 

Teljesítmény 194 kW 

Nettó gépérték 53.200.000,- HUF 

1138 Budapest, Vád út 193. Tel: 06-80/549-464 Fax: 06-1/450-6013 

Besorolás: bizalmas 
20 



BUDAPEST LiZING 

Gyártó/eladó (adott esetben): KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 Econell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2014 

Alvázszám TRKEN12ETEKRU2022 

Motorszám F4AE3682ES1101181402 

Teljesítmény 194kW 

Nettó gépérték 53.200.000,- HUF 

Gyártó/eladó (adott esetben): KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 Econell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2014 

Alvázszám TRKEN12ETEKRU2023 

Motorszám F4AE3682ES1101180361 

Teljesítmény 194kW 

Nettó gépérték 53.200.000,- HUF 

Gyártó/eladó (adott esetben): KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 Econell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2014 

Alvázszám TRKEN12ETEKRU2024 

Motorszám F4AE3682ES1101183650 

Teljesítmény 194 kW 

Nettó gépérték 53.200.000,- HUF 

1138 Budapest, Váci út 193. Te!: 06-80/549-464 Fax: 06-1/450-6013 

Besorolás: bizalmas 
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Gyártó/eladó (adott esetben): KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 Econell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2014 

Alvázszám TRKEN12ETEKRU2025 

Motorszám F4AE3682ES1101180378 

Teljesítmény 194kW 

Nettó gépérték 53.200.000,- HUF 

Gyártó/eladó (adott esetben): KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 lnovell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2014 

Alvázszám TRKEC12AAEKRU2009 

Motorszám F4AE3682ES1101170638 

Teljesítmény 194 kW 

Nettó gépérték 51.809 .500,- HUF 

Gyártó/eladó (adott esetben): KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 lnovell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2014 

Alvázszám TRKEC12AAEKRU2010 

Motorszám F4AE3682ES1101180353 

Teljesítmény 194 kW 

Nettó gépérték 51.809.500,- HUF 

1138 Budapest, Váci út 193. Te!: 06-80/549-464 Fax: 06-1/450-6013 

Besorolás: bizalmas 
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Gyártó/eladó (adott esetben) : KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 lnovell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2014 

Alvázszám TRKEC12AAEKRU2011 

Motorszám F4AE3682ES1101170635 

Teljesítmény 194kW 

Nettó gépérték 51.809.500,- HUF 

Gyártó/eladó (adott esetben) : KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 lnovell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2014 

Alvázszám TRKEC12AAEKRU2012 

Motorszám F4AE3682ES1101158867 

Teljesítmény 194 kW 

Nettó gépérték 51 .809.500,- HUF 

Gyártó/eladó (adott esetben): KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 lnovell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2014 

Alvázszám TRKEC12AAEKRU2013 

Motorszám F4AE3682ES1101180348 

Teljesítmény 194 kW 

Nettó gépérték 51.809.500,- HUF 

1138 Budapest, Váci út 193. Te!: 06-80/549-464 

Besorolas: bizalmas 
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Gyártó/eladó (adott esetben) : KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 lnovell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2014 

Alvázszám TRKEC12AAEKRU2014 

Motorszám F4AE3682ES1101158879 

Teljesítmény 194 kW 

Nettó gépérték 51.809.500,- HUF 

Gyártó/eladó (adott esetben) : KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 lnovell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2014 

Alvázszám TRKEC12AAEKRU2015 

Motorszám F4AE3682ES1101181401 

Teljesítmény 194 kW 

Nettó gépérték 51.809.500,- HUF 

Gyártó/eladó (adott esetben) : KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 lnovell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2014 

Alvázszám TRKEC12AAEKRU2016 

Motorszám F4AE3682ES1101183658 

Teljesítmény 194 kW 

Nettó gépérték 51.809.500,- HUF 

1138 Budapest, Váci út 193. Te!: 06-80/549-464 Fax: 06-1/450-6013 

Besorolás: bizalmas 
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Gyártó/eladó (adott esetben): KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 lnovell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2014 

Alvázszám TRKEC12AAEKRU2017 

Motorszám F4AE3682ES1101181403 

Teljesítmény 194kW 

Nettó gépérték 51.809.500,- HUF 

Gyártó/eladó (adott esetben): KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 lnovell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2014 

Alvázszám TRKEC12AAEKRU2018 

Motorszám F4AE3682ES1101181396 

Teljesítmény 194 kW 

Nettó gépérték 51.809.500,- HUF 

Gyártó/eladó (adott esetben): KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 lnovell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2014 

Alvázszám TRKHC12AAEKRU2024 

Motorszám F4AE3682ES1101196782 

Teljesítmény 194 kW 

Nettó gépérték 51.809.500,- HUF 

1138 Budapest, Váci út 193. Te!: 06-80/549-464 

Besorolás: bizalmas 
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Gyártó/eladó (adott esetben): KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 lnovell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2014 

Alvázszám TRKHC12AAEKRU2025 

Motorszám F4AE3682ES1101180376 

Teljesítmény 194kW 

Nettó gépérték 51 .809.500,- HUF 

Gyártó/eladó (adott esetben): KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 lnovell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2014 

Alvázszám TRKHC12AAEKRU2026 

Motorszám F4AE3682ES1101186012 

Teljesítmény 194 kW 

Nettó gépérték 51.809.500,- HUF 

Gyártó/eladó (adott esetben): KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 lnovell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2014 

Alvázszám TRKHC12AAEKRU2027 

Motorszám F4AE3682ES1101196780 

Teljesítmény 194 kW 

Nettó gépérték 51.809.500,- HUF 

1138 Budapest, Váci út 193. Te!: 06-80/549-464 Fax: 06-1/450-6013 
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Gyártó/eladó (adott esetben): KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 lnovell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2014 

Alvázszám TRKHC12AAEKRU2028 

Motorszám F4AE3682ES1101196781 

Teljesítmény 194kW 

Nettó gépérték 51.809.500,- HUF 

Gyártó/eladó {adott esetben): KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 lnovell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2014 

Alvázszám TRKHC12AAEKRU2029 

Motorszám F4AE3682ES1101185979 

Teljesítmény 194 kW 

Nettó gépérték 51.809 .500,- HUF 

Gyártó/eladó (adott esetben) : KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 lnovell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2014 

Alvázszám TRKHC12AAEKRU2032 

Motorszám F4AE3682ES1101183659 

Teljesítmény 194 kW 

Nettó gépérték 51.809.500,- HUF 

1138 Budapest, Váci út 193. Tel: 06-80/549-464 Fax:06-1/450-6013 

Besorolás: bizalmas 
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Gyártó/eladó (adott esetben): KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 lnovell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2014 

Alvázszám TRKHC12AAEKRU2033 

Motorszám F4AE3682ES1101183651 

Teljesítmény 194 kW 

Nettó gépérték 51.809.500,- HUF 

Gyártó/eladó (adott esetben): KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 lnovell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2014 

Alvázszám TRKHC12AAEKRU2034 

Motorszám F4AE3682ES1101180355 

Teljesítmény 194 kW 

Nettó gépérték 51.809.500,- HUF 

Gyártó/eladó (adott esetben): KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell / Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 lnovell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2014 

Alvázszám TRKHC12AAEKRU2035 

Motorszám F4AE3682ES1101183652 

Teljesítmény 194 kW 

Nettó gépérték 51.809.500,- HUF 

1138 Budapest, Vád út 193. Tel: 06-80/549-464 Fax: 06-1/450-6013 

Besorolás: bizalmas 
28 



BUDAPEST LÍZING 

Gyártó/eladó (adott esetben) : KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 lnovell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2014 

Alvázszám TRKHC12AAEKRU2036 

Motorszám F4AE3682ES1101180400 

Teljesítmény 194 kW 

Nettó gépérték 51.809.500,- HUF 

Gyártó/eladó (adott esetben) : KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 lnovell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2014 

Alvázszám TRKHC12AAEKRU2037 

Motorszám F4AE3682ES1101185980 

Teljesítmény 194 kW 

Nettó gépérték 51.809.500,- HUF 

Gyártó/eladó (adott esetben): KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 lnovell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2014 

Alvázszám TRKHC12AAEKRU2038 

Motorszám F4AE3682ES1101183654 

Teljesítmény 194 kW 

Nettó gépérték 51.809.500,- HUF 

1138 Budapest, Váci út 193. Tel: 05-80/549·464 Fax:06-1/450·6013 

Besorolás; bizalmas 
29 



BUDAPEST L'lZING 

Gyártó/eladó (adott esetben): KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 lnovell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2014 

Alvázszám TRKHC12AAEKRU2039 

Motorszám F4AE3682ES1101180340 

Teljesítmény 194kW 

Nettó gépérték 51.809.500,- HUF 

Gyártó/eladó {adott esetben) : KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 lnovell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2014 

Alvázszám TRKHC12AAEKRU2040 

Motorszám F4AE3682ES1101180377 

Teljesítmény 194 kW 

Nettó gépérték 51.809.500,- HUF 

Gyártó/eladó (adott esetben) : KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 lnovell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2014 

Alvázszám TRKHC12AAEKRU2041 

Motorszám F4AE3682ES1101186011 

Teljesítmény 194 kW 

Nettó gépérték 51.809.500,- HUF 

1138 Budapest, Váci út 193. Te!: 06-80/549-464 Fax:06-1/450-6013 

Besorolás: bizalmas 
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Gyártó/eladó (adott esetben): 

Gyártmány 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás 

Származási hely: 

Gyártási év 

Alvázszám 

Motorszám 

Teljesítmény 

Nettó gépérték 

Gyártó/eladó (adott esetben): 

Gyártmány 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás 

Származási hely: 

Gyártási év 

Alvázszám 

Motorszám 

Teljesítmény 

Nettó gépérték 

Gyártó/eladó (adott esetben): 

Gyártmány 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás 

Származási hely: 

Gyártási év 

Alvázszám 

Motorszám 

Teljesítmény 

Nettó gépérték 

1138 

KRAVTEX KFT. 

Kravtex 

Kravtex, Credo 02 lnovell 12 

Magyarország 

2014 

TRKHC12AAEKRU2042 

F4AE3682ES1101181400 

194 kW 

51.809.500,- HUF 

KRAVTEX KFT. 

Kravtex 

Kravtex, Credo 02 lnovell 12 

Magyarország 

2014 

TRKHC12AAEKRU2043 

F4AE3682ES1101196784 

194 kW 

51.809.500,- HUF 

KRAVTEX KFT. 

Kravtex 

Kravtex, Credo 02 lnovell 12 

Magyarország 

2014 

TRKHC12AAEKRU2044 

F4AE3682ES1101181399 

194 kW 

51.809.500,- HUF 

uda;pes:t, Váci út 193. Te!: 06-80/549-464 

Besorolás: bizalmas 
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BUDAPEST LÍZ.ING 

Gyártó/eladó (adott esetben): KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 lnovell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2014 

Alvázszám TRKHC12AAEKRU2045 

Motorszám F4AE3682ES1101183655 

Teljesítmény 194 kW 

Nettó gépérték 51.809.500,- HUF 

Gyártó/eladó (adott esetben): KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 lnovell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2014 

Alvázszám TRKHC12AAEKRU2046 

Motorszám F4AE3682ES1101183661 

Teljesítmény 194 kW 

Nettó gépérték 51.809.500,- HUF 

Gyártó/eladó (adott esetben): KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 lnovell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2014 

Alvázszám TRKHC12AAEKRU2047 

Motorszám F4AE3682ES1101180334 

Teljesítmény 194 kW 

Nettó gépérték 51.809.500,- HUF 

1138 Budapest, Váci út 193. Te!: 06-80/549-464 

Besorolás: bizalmas 
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BUDAPEST LÍZING· 

Gyártó/eladó (adott esetben): KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 lnovell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2014 

Alvázszám TRKHC12AAEKRU2048 

Motorszám F4AE3682ES1101196786 

Teljesítmény 194 kW 

Nettó gépérték 51.809.500,- HUF 

Gyártó/eladó (adott esetben): KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 lnovell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2014 

Alvázszám TRKHC12AAEKRU2049 

Motorszám F4AE3682E51101196783 

Teljesítmény 194 kW 

Nettó gépérték 51.809.500,- HUF 

Gyártó/eladó (adott esetben) : KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 lnovell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2014 

Alvázszám TRKHC12AAEKRU2050 

Motorszám F4AE3682ES1101180343 

Teljesítmény 194 kW 

Nettó gépérték 51.809.500,- HUF 

1138 Budapest, Váci út 193. Te!: 06-80/549-464 Fax: 06-1/450-6013 

Besorolás: bizalmas 
33 



BUDAPEST LiZING 

Gyártó/eladó (adott esetben): KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 lnovell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2014 

Alvázszám TRKHC12AEEKRU2051 

Motorszám F4AE3682AS1061181407 

Teljesítmény 220 kW 

Nettó gépérték 51.809.500,- HUF 

Gyártó/eladó (adott esetben): KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 lnovell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2014 

Alvázszám TRKHC12AEEKRU2052 

Motorszám F4AE3682AS1061181405 

Teljesítmény 220 kW 

Nettó gépérték 51.809.500,- HUF 

Gyártó/eladó (adott esetben): KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 lnovell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2014 

Alvázszám TRKHC12AEEKRU2053 

Motorszám F4AE3682AS1061181404 

Teljesítmény 220 kW 

Nettó gépérték 51.809.500,- HUF 

1138 Budapest, Váci út 193. Te!: 06-80/549-464 

Besorolás: bizalmas 
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BUDAPEST LiZING 

Gyártó/eladó (adott esetben): KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 lnovell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2014 

Alvázszám TRKHC12AEEKRU2054 

Motorszám F4AE3682AS1061181406 

Teljesítmény 220kW 

Nettó gépérték 51 .809.500,- HUF 

Gyártó/eladó (adott ~setben): KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell / Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 lnovell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2014 

Alvázszám TRKHC12AEEKRU2055 

Motorszám F4AE3682AS1061181733 

Teljesítmény 220 kW 

Nettó gépérték 51.809.500,- HUF 

Gyártó/eladó (adott esetben): KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell/ Ker . Leírás Kravtex, Credo 02 lnovell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2016 

Alvázszám TRKHC12AAEKRU2056 

Motorszám F4AFE612DC0061205842 

Teljesítmény 235 kW 

Nettó gépérték 51.809.500,- HUF 

1138 Budapest, Váci út 193. Tel: 06-80/549-464 Fax:06-1/450-6013 

Besorolás: bizalmas 
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BUDAPEST LIZING 

Gyártó/eladó (adott esetben): KRAVTEX KFT. 

Gyártmány Kravtex 

Típus/ Modell/ Ker. Leírás Kravtex, Credo 02 lnovell 12 

Származási hely: Magyarország 

Gyártási év 2016 

Alvázszám TRKHC12AEEKRU2057 

Motorszám F4AFE612DC0091275658 

Teljesítmény 235 kW 

Nettó gépérték 51.809.500,- HUF 

1138 Budapest, Váci út 193. Te!: 06-80/549-464 Fax:OG-1/450-6013 

Besorolás: bizalmas 
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