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Mercedes-Benz Credit Zrt. 

Daimler AG csoport 

 

Zárt végű pénzügyi lízingszerződés 
Szerződésszám:_________ 

 

 

Szerződő felek 

 

Mercedes-Benz Credit Zrt. 

Székhely: 1133 Budapest, Váci út 96-98. 

Adószám: 12369953441,  

Cégjegyzékszám: 01 10 043823, 

Bankszámla száma:  

továbbiakban: "Lízingbeadó" 

(Ügyfél neve) 

Cím: (Irányító szám Város, Utca Házszám) 

Anyja neve:  

Születési helye és ideje:  

Adószám:  

Személyi igazolványszám:  

Bankszámla száma: 

továbbiakban: "Lízingbevevő" 

együttesen: "Szerződő felek" 

 

Felek kijelentik, hogy közöttük a mai napon Zárt végű pénzügyi lízingszerződés (a továbbiakban: Szerződés) jött 

létre az alábbiak szerint. 

 

I. Bevezető rendelkezések 

Lízingbevevő kijelenti, hogy a jelen szerződésben rögzített adatokat, pénzügyi feltételeket átolvasta, értelmezte 

és aláírásával igazolja, hogy azok a szerződéskötési szándékának mindenben megfelelnek.  

 

A Lízingbevevő elismeri, hogy a Lízingbeadó külön tájékoztatta azokról a szerződéses feltételekről, amelyek 

lényegesen eltérhetnek a Polgári Törvénykönyv szabályaitól (például, de nem kizárólagosan: a lízingtárgy 

vételárának megfizetésének a feltételei, lízingdíj fizetési kötelezettség, a késedelmes teljesítés 

jogkövetkezményei, a szerződést biztosító egyéb kötelezettségek érvényesítésének módja; hitelbiztosítéki 

nyilvántartásba történő regisztráció és nyilatkozattétel, esetleges kezesség szabályai, a költségek és díjak 

változtatásának esetei). A Lízingbevevő kijelenti, hogy ezeket a feltételeket a külön tájékoztatást követően 

kifejezetten elfogadja, és a Felek ezeket magukra nézve kötelezőnek ismerik el.  

 

A Lízingbevevő kijelenti, hogy a lízingszerződés aláírása időpontjában hatályos jelen lízingszerződés 

elválaszthatatlan mellékletét képező Általános Szerződési Feltételeket és Üzletszabályzatot, valamint a 

lízingszerződés feltételeit – annak aláírása előtt - átolvasta, Lízingbeadóval közösen értelmezte és megtárgyalta, 

megismerte, megértette és azokat magára nézve aláírásával kötelezőnek fogadta el. Jelen lízingszerződés 

aláírásával a Lízingbevevő a lízingszerződés megkötésére tesz ajánlatot. A lízingszerződés jelen kérelem 

Lízingbeadó általi aláírásával jön létre. A Lízingbeadó általi elfogadástól kezdve jelen kérelem a felek közti 

lízingszerződésként funkcionál. A lízingszerződés Általános Szerződési Feltételeit jelen kérelem 1. számú 

melléklete tartalmazza. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy harmadik személyek - különös tekintettel a Szállító - 

által tett ígéretek, illetve velük kötött megállapodások a Lízingbeadót csak akkor kötelezik, ha azokhoz írásban 

hozzájárult. A jelen Lízingszerződésben nem szabályozott kérdéseket, így különösen a Lízingtárgy átvételére, 

üzembe helyezésére, használatára, a jótállási és szavatossági jogok érvényesítésére, a lízingdíj megfizetésére, a 

Lízingtárgy biztosítására, a Lízingszerződés megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket a Lízingszerződés 

Általános Szerződes Feltételei (továbbiakban "ÁSZF") valamint az ahhoz kapcsolódó Hirdetmények tartalmazzák. 

A Lízingbevevő az ÁSZF megismerését, átvételét a Lízingszerződés aláírásával tanúsítja. 

 

A fogyasztónak minősülő Lízingbevevő jogosult a lízingszerződéstől annak aláírásától számított tizennégy napon 

belül indokolás nélkül elállni. Az elállási jog határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztónak 

minősülő Lízingbevevő az erre irányuló nyilatkozatát – a meghatározott határidő betartásával és az Fhtv. 16.§ (1) 

bekezdés 19. pontjának megfelelően – postára adja, illetve egyéb, igazolható módon azt a Lízingbeadónak 

megküldi. A fogyasztónak minősülő Lízingbevevő az elállásról szóló nyilatkozatának elküldését követően 
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haladéktalanul, legkésőbb harminc napon belül köteles a finanszírozott összeget a finanszírozott összeg 

igénybevételének időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a lízingszerződés szerint megállapított 

kamatot a Lízingbeadónak visszafizetni. Ezen felül a Lízingbeadó kizárólag arra az összegre jogosult, amelyet az 

államnak vagy önkormányzatnak az ügylettel kapcsolatosan megfizetett, és annak visszatérítésére nincs mód. 

 

A jelen lízingszerződés és az ÁSZF szövege közötti eltérő megállapodások esetén a lízingszerződés rendelkezései 

az irányadók. 

 

II. Szerződés tárgya 

Szerződés tárgya a következő jármű pénzügyi lízingje: 

Típus: (jármű típusa)  

Gyártó: (jármű gyártója) 

Megrendelésszám: 

Alvázszám: 

továbbiakban: "Lízingtárgy"  

III. A Lízingtárgy szállítója 

Lízingbevevő a (szállító neve) társaságot, székhely: (szállító székhelye), adószám: (szállító adószáma), 

cégjegyzékszám: (szállító cégjegyzékszáma) jelölte meg szállítóként. 

továbbiakban: "Szállító" 

IV. Szerződési feltételek 

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés szerinti összes fizetés forintban esedékes. 

 

Futamidő: 

Törlesztő részletek száma: 

Fizetések gyakorisága: 

Bruttó vételár: 

Regisztrációs adó: 

Bruttó önerő: 

Nettó maradványérték: 

Bruttó maradványérték: 

Kamat mértéke: 

Teljes hiteldíj mutató (THM): 

 

A teljes lízingdíjat, az induló lízingdíjat, a havi lízingdíjakat és a szerződéskötési díjat, valamint ezek esedékességét 

részletesen a jelen lízingszerződés elválaszthatatlan részét képező 2. számú melléklet tartalmazza. 

 

V. Biztosítás 

A lízingtárgy biztosításával kapcsolatos megállapodásokat a jelen szerződés "Biztosítási megállapodás" nevezetű 

melléklet tartalmazza. Ennek a mellékletnek jelenlegi változata a szerződés elválaszthatatlan része. A 

Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogy a lízingtárgyra annak átadás-átvételéig biztosítást köt, melyen 

társbiztosítottként a Lízingbeadót jelöli meg, és azt a teljes futamidő alatt fenntartja. 

 

VI. Biztosítékok 

A jelen Lízingszerződés elválaszthatatlan részét képezik a következő biztosítéki szerződéses mellékletek: 

Biztosíték megnevezése: Készfizető Kezesi Szerződés 

Biztosíték nyújtója: NÉV 

Biztosíték megnevezése: Visszavásárlási Megállapodás 
Biztosíték nyújtója: SZÁLLÍTÓ 

 

VII. Végső rendelkezések 

A Lízingbevevő a jelen lízingszerződés cégszerű aláírásával felhatalmazást ad Lízingbeadónak hogy Lízingbeadó a 

jelen lízingszerződésben foglalt és/vagy a jelen lízingszerződés végrehajtása során a Lízingbevevővel 

összefüggésben tudomására hozott adatokat az ÁSZF IX.3. pontjában meghatározott személyeknek az ott 

meghatározott célból kiadja. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 

(Pmt) hatályos rendelkezései a Lízingbeadó számára azonosítási kötelezettséget írnak elő. A Lízingbevevő jelen 

szerződésben meghatározott adatai a Pmt. rendelkezései szerint rögzítésre kerülnek. Lízingbevevő a Pmt. 8.§ 

bekezdési alapján nyilatkozik: A saját nevében és érdekében jár el. A Pmt. rendelkezései értelmében a szerződés 

fennállása alatt a Lízingbevevő köteles a lízingszerződésben megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos 

személyét érintően bekövetkezett változásokról a Lízingbeadót a tudomásszerzést követő öt munkanapon belül 

értesíteni.  
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A szerződés olyan részei, amelyeket a Lízingbevevő a szerződés aláírásának napján nem vett át a Lízingbeadótól 

a szerződés elválaszthatatlan részévé válnak az elkészítésük és a Lízingbevevő részére történő átadása után. 

 

A Felek a Lízingszerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 

írják alá. 

 

 

Kelt: 

 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

MB Credit Lízingbevevő 

(ügyfél) 
 

 

Tanú 1.: Tanú 2.: 

Aláírás:  Aláírás:  

Név: Név: 

Lakcím: Lakcím: 

Szig. száma: Szig. száma: 

 


