
Mercedes-Benz

Finanszírozási szerződésekre vonatkozó hirdetménye Financial Services 

Díj megnevezése

HUF-ban történő 

fizetés/törlesztés esetén

EUR-ban történő 

fizetés/törlesztés esetén

HUF-ban történő 

fizetés/törlesztés esetén

EUR-ban történő 

fizetés/törlesztés esetén

Szerződéssel kapcsolatos pénzügyi információk szolgáltatása, 

fennálló tőketartozási kalkulációk, egyenlegközlők kiadása

1.100 Ft / alkalom                            

(évente egy alkalom ingyenes)

4,50 EUR / alkalom                           

(évente egy alkalom ingyenes)

1.100 Ft / alkalom                            

(évente egy alkalom ingyenes)

4,50 EUR / alkalom                           

(évente egy alkalom ingyenes)

Éves könyvvizsgálati egyenlegközlők kiadása díjmentes díjmentes díjmentes díjmentes

Lezárási kalkulációk kiadása
11.000 Ft / szerződés                       

(évente egy ingyenes)

45 EUR / szerződés                    

(évente egy ingyenes)

11.000 Ft / szerződés                       

(évente egy ingyenes)

45 EUR / szerződés                    

(évente egy ingyenes)

Használati engedélyek, törlési engedélyek, igazolások kiállítása 

(amennyiben azok nem a szerződéskötéskor kerülnek kiadásra)
1.100 Ft / dokumentum 4,50 EUR / dokumentum 1.100 Ft / dokumentum 4,50 EUR / dokumentum

Dokumentummásolatok kiadása, aktív szerződések esetében 1.100 Ft / alkalom 4,50 EUR / alkalom 1.100 Ft / alkalom 4,50 EUR / alkalom

Dokumentummásolatok kiadása, inaktív és irattározott szerződések 

esetében
11.000 Ft / alkalom 45 EUR / alkalom 11.000 Ft / alkalom 45 EUR / alkalom

Központi Hitelinformációs Rendszerből történő adatszolgáltatás díjmentes díjmentes díjmentes díjmentes

Szerződés átruházása, futamidejének hosszabbítása, biztosíték és 

finanszírozott eszköz módosítása
50.000 Ft / szerződés 200 EUR / szerződés 50.000 Ft / szerződés 200 EUR / szerződés

Szerződés tőkeösszegének szerződéstől eltérő résztörlesztése, 

szeződés futamidejének csökkentése

törlesztésre kerülő tőkeösszeg 5%-a, 

de min. 50.000 Ft

törlesztésre kerülő tőkeösszeg 5%-a, 

de min. 200 EUR

törlesztésre kerülő tőkeösszeg 5%-a, 

de min. 50.000 Ft

törlesztésre kerülő tőkeösszeg 5%-a, 

de min. 200 EUR

Szerződésből fennálló hátralévő teljes tartozás előtörlesztése, a 

futamidő első 24 hónapjában

törlesztésre kerülő tőkeösszeg 5%-a, 

de min. 50.000 Ft

törlesztésre kerülő tőkeösszeg 5%-a, 

de min. 200 EUR

törlesztésre kerülő tőkeösszeg 5%-a, 

de min. 50.000 Ft

törlesztésre kerülő tőkeösszeg 5%-a, 

de min. 200 EUR

Szerződésből fennálló hátralévő teljes tartozás előtörlesztése, a 

futamidő első 24 hónapját követően

törlesztésre kerülő tőkeösszeg 3%-a, 

de min. 50.000 Ft

törlesztésre kerülő tőkeösszeg 3%-a, 

de min. 200 EUR

törlesztésre kerülő tőkeösszeg 3%-a, 

de min. 50.000 Ft

törlesztésre kerülő tőkeösszeg 3%-a, 

de min. 200 EUR

Ügyfél adatainak módosítása, határidőben történő jelzés esetén díjmentes díjmentes díjmentes díjmentes

Ügyfél adatainak módosítása, határidő elmulasztása esetén 3.500 Ft / alkalom 14 EUR / alkalom 3.500 Ft / alkalom 14 EUR / alkalom

Finanszírozott eszköz használati jogának utólagos módosítása 27.500 Ft / alkalom 110 EUR / alkalom 27.500 Ft / alkalom 110 EUR / alkalom

Minden egyéb módosítás díja 11.000 Ft / alkalom 45 EUR / alkalom 11.000 Ft / alkalom 45 EUR / alkalom

Fizetési felszólítás küldése levélben 1.100 Ft / szerződés 4,50 EUR / szerződés 1.100 Ft / szerződés 4,50 EUR / szerződés

Azonnali inkasszóval történő beszedés díja 11.000 Ft / bankszámla 45 EUR / bankszámla 11.000 Ft / bankszámla 45 EUR / bankszámla

Azonnali felmondás költsége 55.000 Ft / szerződés 220 EUR / szerződés 55.000 Ft / szerződés 220 EUR / szerződés

Behajtási tevékenységek díja, igénybe vett szolgáltatás díjain felül 11.000 Ft / szerződés 45 EUR / szerződés 11.000 Ft / szerződés 45 EUR / szerződés

Biztosítási díj továbbszámlázása díjnemfizetés miatt 16.500 Ft / szerződés 66 EUR / szerződés 16.500 Ft / szerződés 66 EUR / szerződés

A fenti díjak nem tartalmazzák az ÁFA összegét, amely a számlázáskor a mindenkori hatályos törvényi rendelkezések szerint kerül felszámításra. 

Jelen hirdetmény szerinti díjak 2013. augusztus 1-től érvényesek. 

     Mercedes-Benz - Daimler AG (Stuttgart, Németország) bejegyzett védjegye

A pénzügyi szolgáltató a

De Lage Landen Finance Zrt.

1133 Budapest,                              

Váci út 76. I. épület, 5.emelet

Telefon : +36 1 577 9711 

Telefax: + 36 1 577 9722
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