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A Santander Consumer Finance Zrt. fenntartja magának a jogot arra, hogy a Vásárlói 
szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat) egyoldalúan, bármikor megváltoztassa. A 
Szabályzatot az online gépjármű értékesítési pályázatban résztvevő személy a „Weblicit 
regisztrációs lap” aláírásával fogadja el. Jelen szabályzat az eredeti szabályzattal (érvényes: 
2009. november 23.-tól) egységes szerkezetben 2015. december 12-től lép hatályba és 
visszavonásig érvényes.  
 
 

I. Értelmező rendelkezések 

I.1. Gépjármű: Valamennyi a Magyar Köztársaságban forgalomba helyezhető, gépjármű 
törzskönyvvel és gépjármű forgalmi engedéllyel rendelkező személygépjármű, 
haszongépjármű. 

I.2. Nyilatkozat: A Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy tudomásul vette a 
Szabályzatban foglalt feltételeket. Ezen nyilatkozat tudomásulvétele, aláírása feltétele a 
pályázatban való részvételnek.  

I.3. Tendereztető: a Santander Consumer Finance Zrt. (1027 Budapest, Kapás u. 6-12.), aki 
jelen Szabályzat keretében kizárólag gépjármű értékesítést végez, pénzügyi szolgáltatást nem 
nyújt és nem folytat. 

 
I.4. Regisztráció: Tendereztető által működtetett, online gépjármű értékesítési fórumra 
történő jelentkezés. A regisztrációt a Tendereztető hagyja jóvá. 
 
I.5. Pályázat: A pályázati tétel jelen Szabályzat alapján megvalósuló tendereztetése.   

 
I.6. Pályázati tétel: a Pályázatra bocsátott gépjármű (annak rendelkezésre álló, külön 
okiratban foglaltan felsorolt egyéb alkotórészei, tartozékai, kulcsai, távirányítói (ha van) és 
dokumentumai). A pályázati tétel megtekinthető a www.santander.hu honlapon. 

 
I.7. Pályázó: a Pályázatban résztvevő jogalany, aki érvényes regisztrációval rendelkezik a 
Tendereztető által működtetett online gépjármű értékesítési fórumon és a pályázati tételre 
kötelező vételi ajánlatot ad. 
 
I.8. Leütés, pályázati eredményhirdetés: A licit leadásával a Pályázókat ajánlati 
kötöttség terheli, a (jelen szabályzatban meghatalmazott kivételekkel). A Polgári 
Törvénykönyv szerinti adásvétel csak azt követően jön létre, amikor a Tendereztető elfogadja 
a legmagasabb licitajánlatot jelen Szabályzatban meghatározottak szerint.  
 
I.9. Vételár: az adott pályázat eredményhirdetésekor megállapított, a nyertes Pályázó által 
megjelölt legmagasabb licitösszeg. 
 
I.10. Vevő: az a Pályázó, aki az adott licit során a legmagasabb összeget ajánlotta a pályázati 
tételért, és akivel így a gépjármű adásvétel létrejön. 
 
 

II. Általános rendelkezések 
 

II.1. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni minden, a Tendereztető által szervezett 
online gépjármű értékesítési pályázat útján történő értékesítésre, mind a pályázati tétel 
felkínálására, mind magára a Pályázatra. 
 

http://www.santander.hu/
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III. A regisztráció folyamata 

III.1. A Pályázó kizárólag csak a Tendereztető által működtetett online gépjármű értékesítési 
pályázaton történő részvétel céljából regisztrált jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdasági társaság, Államigazgatási és/vagy költségvetési szervezet, egyéb 
szervezeti jogalany, valamint Természetes személy lehet.  

III.2. A regisztráció a www.santander.hu/weblicit.html honlapon történik az alábbiak 

szerint: 

 A Regisztráló kitölti a „Weblicit regisztrációs lapot”, megjelölve az e-mail címét, 
valamint jelszavát 

 Megismeri és elfogadja jelen Szabályzatot, amelynek tényét jelzi a Weblicit 
regisztrációs lapon (ehhez a Szabályzatot meg kell nyitnia) 

 A „Weblicit regisztrációs lap” kitöltését követően a rendszer egy pdf dokumentumot 
generál, amelyet a regisztráló kinyomtat és aláírásával ellátva egy eredeti példányt 
benyújt Társaságunk részére. 

 A „Weblicit regisztrációs lappal” egyidejűleg az alábbi azonosító dokumentumok 
megküldése szükséges (szkennelve e-mailben, faxon, postai úton, vagy személyesen): 

 
a)  gazdasági társaságok, államigazgatási/ költségvetési valamint egyéb szervezetek 

esetén: 

 30 napnál nem régebbi hatósági (bírósági) nyilvántartásba vétel 
igazolására alkalmas okirat másolata (cégbíróságon nyilvántartott 
Pályázóktól Tendereztető nem kér be cégkivonatot);  

 képviselő(k) aláírási címpéldányainak másolata 
  

b) Természetes személyek esetén: 

 Személyi igazolvány másolata; 

 Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) másolata; 

 Adóazonosítót igazoló hatósági igazolvány (adókártya) másolata 
 

c) Egyéni vállalkozók esetén: 

 Vállalkozói igazolvány másolata (2010. január 1. után elektronikusan  
regisztrált egyéni vállalkozások esetében elegendő a nyilvántartási szám 
megjelölése a regisztrációs lapon); 

 Egyéni vállalkozó személyi igazolvány másolata; 

 Egyéni vállalkozó lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) 
másolata 

 Adóazonosítót igazoló hatósági igazolvány (adókártya) másolata 
 

 A Regisztráló megfizeti az 50.000 Ft kauciót Tendereztető 10700024-02460503-
51100005. számú CIB bankszámlájára. 
A közlemény szövege a következő: 
magánszemély esetén: ’kaució’ + személyi igazolvány szám 
cég esetén: ’kaució’+cégjegyzékszám 
egyéni vállalkozó esetén: ’kaució’ + vállalkozói igazolvány száma vagy elektronikus 
regisztráció esetén nyilvántartási szám. 

 
III. 3. A „Weblicit regisztrációs lap” kitöltését követően a megadott e-mail címre egy web 
hivatkozást (linket) tartalmazó levél kerül megküldésre. A weblicit regisztráció e linkre 
kattintva kerül megerősítésre.  
 

http://www.santander.hu/weblicit.html
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III.4. A regisztráció megerősítését követően a Tendereztető ellenőrzi az előírt feltételek 
teljesülését, illetve az adatok helyességét.  
Amennyiben az elbírálás pozitív, a regisztráló megkapja a webliciten történő részvételi jogot, 
amelyről elektronikus levél formájában kerül kiértesítésre. 
 
III.5.„A Tendereztető fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül 

a) visszautasítson regisztrációra irányuló ajánlatot,  
b) kizárjon a licitből korábban regisztrált Pályázót,  
c) a Pályázó regisztrációját törölje, 
d) megtagadja a telephelyre történő belépést. 

A fenti esetekben az esetlegesen megfizetett kaució a Pályázó részére haladéktalanul 
visszafizetésre kerül (ha a Pályázó másképp nem nyilatkozik, arra a bankszámlaszámra, 
melyről Társaságunk részére korábban a kaució átutalásra került). 
 
III.6. Pályázó tudomásul veszi, hogy felhasználónevét és jelszavát minden esetben bizalmasan 
köteles kezelni, azokat másnak át nem engedheti, az azok felhasználásával leadott 
licitajánlatokért mindenkor felelősséget visel és helytállni tartozik. 

 
 

IV. Az értékesítésen résztvevő gépjárművek 
 

IV.1. A Duna-Autó Zrt. telephelyére (hétfőtől péntekig 08:00-17.00 óráig, 1037 Budapest, 
Kunigunda útja 56. szám felőli bejáratán át) beszállított gépjárművek esetében Tendereztető 
részére az alábbiak kerül(het)nek átadásra: 
 

 A gépjármű forgalmi engedélye;  
 A gépjármű összes (ismert és rendelkezésre álló) eredeti és másolt kulcsai;  
 A gépjármű összes rendelkezésre álló távirányítója és riasztójának kulcsai;  
 A gépjármű egyéb rendelkezésre álló adatait tartalmazó dokumentációja (pl. 

  szervizkönyve). 

Bármely, fent megjelölt tartozék hiányában Tendereztető fenntartja magának a jogot, hogy a 
gépjárművet annak hiányosságainak feltüntetésével hirdeti meg. 

 
V. Pályázat és pályázati feltételek 

 
 
V.1. A Tendereztető az „online” piactéren megjelenített pályázati tételeket un. online 
katalógusba rendezi, mely Tendereztető honlapján (http:// www.santander.hu) 
folyamatosan megtekinthető.  
 
a) Az online katalógus az újonnan berendezett és lejáró pályázati tételekkel folyamatosan 

bővül és szűkül. 
b)  Az egyes pályázati tételek szakértői véleményét, amely tartalmazza a gépjármű főbb 

adatait (típus, évjárat, kilométeróra állás, műszaki és esztétikai állapot), a gépjárműről 
készített fotókat, kikiáltási árát, valamint legmagasabb licitárát (kivéve a vaklicit 
időszakában) az adott tételt kiválasztva tekintheti meg minden érdeklődő. 

c) A licit lezárást megelőző 2 órában un. vaklicit kerül bevezetésre, amely időszak alatt az 
egyes Pályázók által megjelölt licitárak nem kerülnek nyilvánosságra, csupán a vaklicitet 
megelőző időszakban beérkezett legmagasabb ajánlat látható. 

 

http://www.santander.hu/
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V.2. A Pályázat időtartamát, az eladásra kínált pályázati tételek licit kezdési és lezárási 
időpontjait, a Tendereztető határozza meg. Ez általában 7 naptári nap, mely Tendereztető 
egyedi döntésétől függően meghosszabbítható.  
 
A Pályázók a pályázati tételekre az online pályázatban megjelölt határidőig licitálhatnak. 
 
V.3. A pályázat, licit menete: 
 
a) A liciten a Tendereztető által visszaigazolt, regisztrált Pályázó vehet részt (lásd III. 
fejezet), aki helyesen megadja on-line felhasználónevét és jelszavát. Amennyiben a Pályázó 
elfelejti jelszavát, a www.santander.hu weblapon jelezheti azt. 
 
b) Licitálni azokra a tételekre lehet, melyek licit időtartama már megkezdődött, de 
még nem zárult le. 
 
c)A licit időtartama alatt a Pályázó a „licit állása” mezőben láthatja a legmagasabb 
beérkezett ajánlati árat, kivéve a vaklicit időtartamában. 

 
d) Licitlépcsők  

 500.000 Ft kikiáltási ár alatt 5.000 Ft, 

 500.000 Ft - 10.000.000 Ft között 10.000 Ft, 

 10.000.000 Ft felett 100.000 Ft. 

 Vaklicit időszakában (utolsó két órában) nincs meghatározva licitlépcső. 
 

e) A Pályázó által megadott licitár a „licitáljon” gomb megnyomásával válik 
érvényes ajánlattá. 
A Pályázó regisztráláskor, jelen Szabályzat tudomásul vételével kötelezettséget vállal arra, 
hogy a vételi ajánlatát 30 napig fenntartja. 
 
f) Egy adott tételre a Pályázók korlátlan számban és korlátlan alkalommal 
licitálhatnak a licit zárás időpontjáig. 
 
g) Pályázó a licitzárást megelőző 24 óráig jogosult visszavonni licitajánlatát a licitfelületen. 
Visszalépés esetén ennek tényéről Tendereztető automatikus értesítést küld az adott tételre 
licitálónak. 
 
h) Az eladásra kínált pályázati tételek minden esetben megtekinthetőek a Tendereztetővel 
egyeztetett időpontban. A pályázó átvizsgálhatja a gépjárműveket és meg is győződhet a tétel 
állapotáról. A pályázati tételek abban az állapotban kerülnek eladásra, és átadásra a 
vevőnek, melyben a licit során voltak. A vételi ár elfogadása és a pályázati tételekre 
történő licitálás minden esetben a pályázó saját akaratát és kockázatvállalási készségét 
tükrözi. A Pályázó a regisztrációval kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja azt a tényt, hogy 
a látható és/vagy ismert műszaki jellegű hibákért és hiányosságokért Tendereztető 
semmilyen természetű felelősséget nem vállal. 
 
Azok a pályázók, akik az értékesítésre bocsátott vagy más gépjárművekben, tartozékokban és 
egyéb tárgyakban kárt okoznak, teljes körű felelősséggel tartoznak az általuk okozott 
károk megtérítéséért. 
 
i) A licitzárás időpontjában legmagasabb licitárat kínáló Pályázó még nem „nyertes” abban az 
értelemben, hogy az eredményhirdetés a licit lezárásával automatikusan még nem jön létre. A 
licit lezárása egy olyan aktus, mely egyértelműen meghatározza a Tendereztető részére, hogy  

 Ki a legmagasabb licit ajánlatot adó Pályázó; 

 Mi a legmagasabb licit ajánlat. 

http://www.santander.hu/
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j) A Pályázó tudomásul veszi és elfogadja, hogy Tendereztetőnek a licit lezárásától számított 
három munkanap áll rendelkezésére döntéshozatalra és a Pályázó értesítésére arról, hogy az 
adott árverési tételre leadott legmagasabb licitárat elfogadja-e, vagy minden további 
következmény és kötelezettségvállalás nélkül visszautasítja. 

 
k) Leütésre, pályázati eredményhirdetésre csak abban az esetben kerülhet sor, ha legalább 
egy ajánlat érkezik be a megadott határidőig. 
 
Tendereztető meglévő ügyfele, szerződéses partnere vagy korábbi licitet megnyert Pályázó 
csak abban az esetben nyerheti meg bármely pályázati tételt, amennyiben Tendereztető felé 
semmilyen jogcímen sem áll fenn lejárt fizetési kötelezettsége.   
 
l) Az ajánlat elfogadása esetén csak a nyertes Pályázó kap értesítést e-mailben az elfogadás 
napján (licitlezárást követő három munkanapon belül).  
A Pályázó regisztráláskor jelen vásárlói szabályzat tudomásul vételével kötelezettséget vállal 
arra, hogy a megnyert pályázat esetén a licit ajánlatban megjelölt vételárat a Tendereztető 
részére az értesítéstől számított 7 munkanapon belül megfizeti.  
 
m) Azon nyertes Pályázó, aki az adott tétel megnyeréséről szóló tájékoztató megküldését 
követő 7 munkanapon belül nem rendezi a licitajánlatában megjelölt vételárat, 
Tendereztetőtől figyelmeztető levelet kap arra vonatkozóan, hogy elmaradását haladéktalanul 
rendezze. Amennyiben a vételár megfizetésére ezen felszólítást követő ötödik munkanapon 
sem kerül sor, úgy a Pályázó ideiglenesen kitiltásra kerül a licitálásból. Ha az öt munkanap 
leteltét követő nyolc munkanapon belül (tehát a kihirdetéstől számított 20 munkanap alatt) 
sem fizeti meg Pályázó a vételárat a Tendereztetőnek, úgy Tendereztetőnek jogában áll 
Pályázó teljes kizárására.   
 
n)Az értékesített gépjárművek eladási ára (nyertes pályázó árajánlata) az eredményhirdetést 
követő három napig tekinthető meg Tendereztető www.santander.hu honlapján. 

 
 

VI.  Vételár és egyéb díjtételek (tárolási díj) megfizetése 
 

VI.1. A nyertes pályázó a teljes vételárat magyar forintban (HUF) köteles a kihirdetés 
időpontjától számított 7 (hét) munkanapon belül megfizetni a Tendereztető 10700024-
02460503-51100005. számú CIB bankszámlájára, a közlemény rovatban feltüntetve a 
megnyert gépjárművek forgalmi rendszámát, ennek hiányában az alvázszám utolsó tíz 
karakterét. Teljesítésnek a Tendereztető bankszámláján történő jóváírás értéknapja minősül. 
Ha a Vevő a megadott határidőig a vételárat maradéktalanul nem fizeti meg, úgy a 
Tendereztető jogosult az adásvételtől elállni. Az elállás automatikusan hatályba lép a Vevő 
fizetési késedelmével, külön elállási nyilatkozat tételére Tendereztető nem köteles. Elállás 
esetén a Tendereztető jogosult a kaució megtartására. 

VI.3. A Vevő a teljes vételárat és egyéb szolgáltatások díjait személyes befizetéssel a 
békásmegyeri -, (cím: 1039 Budapest, Heltai Jenő tér 1-3., tel: 454-77-10), valamint a 
budapesti Medve utcai (cím: 1027 Budapest, Medve u. 4−14, tel: 423-1000) CIB fiókban 
teljesítheti.  

VI.4.  A Vevő a vételáron túl köteles megfizetni azon egyéb vagy extra szolgáltatás(ok)  
és/vagy hatósági vizsgálatok díját, amit a Tendereztető vagy az általa megbízott harmadik 
személy a pályázókkal a pályázat során az értékesítésre kínált tételnél feltüntetve előre közölt, 

http://www.santander.hu/
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vagy amely szolgáltatás(oka)t a Vevő kérése és megrendelése alapján végez, vagy harmadik 
személyekkel végeztet el. 

VI.5. Abban az esetben, amennyiben a Vevő a vételár megfizetését, illetve valamennyi 
szükséges dokumentum (lásd VII. fejezet) beszerzését követően 10. naptári napig a gépjármű 
elszállításáról nem gondoskodik, 1.000,- Ft/jármű/nap összegű tárolási díjat tartozik 
megfizetni a Tendereztetőnek. A tárolási költség megfizetése a gépjármű átadását megelőzően 
esedékes.  

 
VII. Adásvétel létrejötte  

 

VII.1. Az adásvétel a pályázati eredményhirdetést követően jön létre a Vevő és a Tendereztető 
között. 

VII.2. Az adásvétel létrejöttekor a Tendereztető a Vevővel a pályázati eredményhirdetéskor 
meghatározott vételáron a jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel adásvételi szerződést köt. 
Tendereztető jogosult az adásvételi szerződés helyett azzal egyenértékű egyéb olyan 
szerződést kötni a Vevővel, melynek eredményeképpen a Vevő a pályázati tételen 
tulajdonjogot szerez (pl. bizományosi szerződés, érékesítés ingó zálogszerződés alapján). 

Bizományi értékesítés folyamata 

VII.3. Tendereztető a Vevő által befizetett összeg beérkezését követő munkanapon 13 órától 
öt eredeti példányban aláírattatja a Vevővel, mint bizományossal a ’bizományi szerződés’ 
című okiratot, melyből három példányt átad részére. A bizományi szerződés tartalmazza még 
a Megbízó (Tendereztető ügyfele), valamint a Hitelező (Tendereztető) aláírását. 
A dokumentumokat kizárólag a pályázó, cégjegyzésre jogosult tagja vagy annak 
meghatalmazottja jogosult átvenni, melyet az átvételkor igazolni szükséges. (Aláírási 
címpéldány vagy eredeti meghatalmazás). 
 
VII.4. A bizományi szerződés értelmében a Megbízó (Tendereztető ügyfele) – a Hitelező 
(Tendereztető) által lefolytatott behajtási eljárás során - megbízza a Bizományost (Vevőt), 
mint a Hitelező (Tendereztető) által kijelölt gépjármű kereskedőt a gépjármű értékesítésével, 
arra, hogy Bizományos (Vevő) a saját nevében a Megbízó (Tendereztető ügyfele) javára 
adásvételi szerződést kössön. 
 
VII.5. A „Tulajdonjog átruházási szerződés” (adás-vételi szerződés) egy eredeti példányát a 
Bizományos (Vevő) a Tendereztető rendelkezésére bocsájtja a vételár befizetését követő 7 
munkanapon belül.    
 
VII.060. A Megbízó (Tendereztető ügyfele) a gépjármű adásvételéhez és hatósági átírásához 
szükséges valamennyi iratot, okmányt, adatot – Hitelező (Tendereztető) képviselőjének 
közreműködésével – Bizományos (Vevő) rendelkezésére bocsát. 
 
VII.07. Az értékesítést követően, amennyiben Tendereztető részére opciós jog került 
bejegyzésre, úgy annak törlésére vonatkozó kérelmét, a törzskönyvvel együtt Tendereztető 
átadja a Vevő részére, aki az illetékes Kormányhivatal Okmányirodájánál gondoskodik az 
opció töröltetéséről, valamint az átírásról. 

VII.08. Vevő a pályázati tétel tulajdonjogát akkor szerzi meg, ha a vételárat, továbbá egyéb, a 
pályázatban rögzített költségeket a Tendereztetőnek maradéktalanul megfizette és a pályázati 



Santander Consumer Finance Zrt.                                                                                     Vásárlói szabályzat                                                   
Hatályos: 2009. november 23, módosítva 2011. szeptember 05-én, majd 2012. szeptember 06-án, majd 2012. 
szeptember 18-án, 2013. március 1-én, 2013. szeptember 16-án, majd 2015. december 12-én 
00118 

 

 9 

tételt és annak dokumentációját a Tendereztetőtől átvette, a bizományi szerződéseket aláírta, 
valamint az adásvételi szerződést becsatolta. 

Ingó Zálogszerződés alapján történő értékesítés folyamata 

VII.09. Tendereztető a Vevő által befizetett összeg beérkezését követő munkanapon 13 órától 
öt eredeti példányban aláírattatja a Vevővel az adás-vételi szerződést, melyből három 
példányt átad részére. Az adás-vételi szerződés tartalmazza még a Vevő valamint a Hitelező 
aláírását. 
A dokumentumokat kizárólag a pályázó, cégjegyzésre jogosult tagja vagy annak 
meghatalmazottja jogosult átvenni, melyet az átvételkor igazolni szükséges. (Aláírási 
címpéldány vagy eredeti meghatalmazás). 
 
VII.10. A Tendereztető (Hitelező) a gépjármű adásvételéhez és hatósági átírásához szükséges 
valamennyi iratot, okmányt, adatot – Hitelező (Tendereztető) képviselőjének 
közreműködésével –a Vevő rendelkezésére bocsát. 
 
VII.11. Az értékesítést követően, amennyiben Tendereztető részére opciós jog került 
bejegyzésre, úgy annak törlésére vonatkozó kérelmét, a törzskönyvvel együtt Tendereztető 
átadja a Vevő részére, aki az illetékes Kormányhivatal Okmányirodájánál gondoskodik az 
opció töröltetéséről, valamint az átírásról. 

VII.12. Vevő a pályázati tétel tulajdonjogát akkor szerzi meg, ha a vételárat, továbbá egyéb, a 
pályázatban rögzített költségeket a Tendereztetőnek maradéktalanul megfizette és a pályázati 
tételt és annak dokumentációját a Tendereztetőtől az adásvételi szerződést aláírta.  

 

VII.13. A Tendereztető (Hitelező) gondoskodik a zálogjog törléséről.  

VIII. A pályázati tétel átadása és elszállítása 
 

VIII.1. Amennyiben a vevő a VI. és VII. fejezetben foglalt valamennyi teljesítési 
kötelezettségének  maradéktalanul eleget tett, és ennek ténye Tendereztető központjából 
visszaigazolásra kerül, úgy a pályázati tétel a Duna-Autó Zrt. telephelyéről átvehető. 
 
VIII.2. A Vevő az értékesített gépjármű elszállításáról a vételár kiegyenlítését, illetve a 
szükséges dokumentumok beszerzését követően (lásd VII. fejezet) haladéktalanul köteles - 
saját költségére és veszélyére- gondoskodni. Ennek elmulasztása esetére nézve tudomásul 
veszi, hogy Tendereztető az értékesített gépjármű esetleges sérüléséért, károsodásáért 
felelősségét teljes körűen kizárja. A Vevő a pályázati tétel késedelmes elszállítása esetén a 
VI.5. pontban megjelölt mértékű tárolási költség fizetésére köteles.  

VIII.3. Amennyiben a Vevő a pályázat lezárását követően az értékesítésre bocsátott pályázati 
tételt pénzügyileg rendezte, de nem szállítja el, úgy a pályázat lezárását követő 1 hónap 
elteltével Tendereztető a pályázati tételt, Vevő meghatalmazottjaként, szabadon, Vevő 
képviseletében eljárva értékesítheti. Ebben az esetben Tendereztető tárolással és 
értékesítéssel kapcsolatos költségeinek levonását követően a fennmaradt összeget a Vevő 
javára - az elévülési idő lejártáig Tendereztető letétként kezeli. Vevő a letét összegének 
felhasználási módjáról (Vevő részére történő visszautalása, másik pályázati tétel árába való 
beszámítás, vagy Tendereztető felé fennálló egyéb tartozásába való beszámítás) az elévülési 
időn belül jogosult rendelkezni. Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy Tendereztető a 
letétként kezelt összeg után Vevő részére kamatot nem fizet. 
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A jelen pontban foglalt meghatalmazás a Vásárlói szabályzat tudomásulvételével, aláírásával 
megadottnak minősül. 

VIII.4. A Vevők részére a pályázat során megvásárolt gépjárművek elszállítására a 
Tendereztető a következő szállítási lehetőségeket biztosítja: 

 
a)  A Vevő (ill. munkatársai) általi személyes szállítás (személyazonosságuk igazolásával). 
 
b) A Vevő által megbízott szállítmányozó, szállító cég általi szállítás, mely cégnek az 
átvételkor a személyazonosság igazolása mellett be kell mutatnia: 
 
 A megbízását, ill. az átvételi meghatalmazását;  
 Az elszállítandó gépjárművek tételes listáját;  
 A számla másolatát (eladott gépjármű esetében). 

A gépjárművek átvétele és elszállítása munkanapokon 08 és 17 óra között lehetséges a Duna 
Autó Zrt. telephelyéről.  

 
IX. Egyéb korlátozások 

IX.1. Az értékesítésre kínált pályázati tételek, minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt 
abban az állapotukban kerülnek eladásra, amelyben a pályázat idején vannak.  

IX.2. A Pályázat lezárását, eredmény kihirdetését követően kifogásnak, vagy felszólalásnak 
helye nincs. 

IX.3. A Pályázók által adott ajánlati ár magában foglalja azokat a potenciális hibákat és 
hiányosságokat, valamint azok Vevőt terhelő anyagi vonzatait is, amelyek csak az átvételkor, 
vagy azt követően kerülnek napvilágra a használat, vagy szerviz jellegű beavatkozás során.  

IX.4. A Pályázók elfogadják, hogy 

 A pályázat eredményének kihirdetését követően, vagy  
 a pályázati időszak lezárását követően 

kifogásnak, vagy felszólalásnak helye nincs. 

 
X. Tilos magatartások 

 

Tilos minden olyan magatartás, amely a pályázat, illetve a kihirdetett nyertes ár csalárd 
módon történő befolyásolására, vagy a jelen Szabályzat kijátszására irányul. A Tendereztető a 
tilos magatartást tanúsító Pályázókat – azonnali hatállyal – a Pályázatból kizárja.  
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XI. Adatvédelem  

 

XI.1. A Tendereztető, mint Adatkezelő a személyes adatokat (hozzájárulás hiányában) 
harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, és azokat nem hozhatja nyilvánosságra.  

XI.2. A Tendereztető kizárólag anyabankja részére adhatja ki Pályázó által Tendereztető 
rendelkezésére bocsátott személyes adatait és vállalkozása adatait központi nyilvántartásba 
vétel céljából. A Tendereztető más részére kizárólag jogszabályi feltételek teljesülése esetén 
ad ki személyes adatnak és üzleti titoknak minősülő adatokat. 

XI.3. A Tendereztető az adatfelvételtől számított három év elteltével a felvett adatokat (ettől 
eltérő kérés hiányában) törli a nyilvántartásából. Az adatszolgáltatás önkéntes. 

 
XII. Egyéb rendelkezések 

 

XII.1. Amennyiben a magát valótlan adatokkal regisztráló Pályázó licitje következtében a 
Pályázat bármely résztvevőjét kár éri, a rendelkezésére álló információkat Tendereztető 
minden előzetes értesítés nélkül átadhatja az illetékes hatóságoknak.  

XII.2. Tendereztető az alábbi esetekben jogosult a Pályázat eredményének megsemmisítésére 
és új Pályázat kiírására: 

a) az adott  pályázati tételre nem érkezett be egyetlen vételi árajánlat sem,  
b) felmerülhet annak gyanúja, hogy a Pályázók ajánlataikat úgy tették meg, hogy egymás 
ajánlatairól információk voltak,   
c) felmerülhet annak gyanúja, hogy a Pályázók árkartellt hoztak létre. 

XII.3. Tendereztetőnek jogában áll a licitlezárást megelőzően a licitet leállítani és új 
licitlejáratot meghirdetni.  

XII.4. A Pályázó köteles valós adatokat megadni pályázatának leadása során. Amennyiben 
adataiban bármilyen változás történik, köteles Tendereztetőt erről haladéktalanul, de 
legkésőbb 5 munkanapon belül olyan módon tájékoztatni, ahogy alapadatait átadta. Egy 
Pályázó csak egy felhasználói azonosítóval rendelkezhet. Ha Tendereztető azt tapasztalja, 
hogy egy Pályázó több azonosítót is fenntart, jogosult azok rendszer elérési jogosultságát 
korlátozni vagy a rendszerből ideiglenesen, vagy véglegesen kizárni. Ha Tendereztető 
tudomására jut, hogy egy Pályázó nem valós adatokkal regisztrál, vagy feltételezhető, hogy két 
vagy több azonosítón ugyanazon személy regisztrált vagy használ, jogosult azok rendszer 
elérési jogosultságát korlátozni vagy a rendszerből ideiglenesen, vagy véglegesen kizárni. A 
Pályázó köteles pontos és valós elérhetőségeket (teljes név, cím, telefonszám, adóazonosító 
szám, e-mailt cím) szerepeltetni adatai között. Amennyiben Tendereztető tudomására jut, 
hogy ezek az adatok nem valósak, és a Pályázó ezen adatok alapján nem elérhető, akkor 
Tendereztető jogosult annak rendszer elérési jogosultságát korlátozni vagy a rendszerből 
ideiglenesen, vagy véglegesen kizárni.  

XII.5. Amennyiben a Pályázó az eredményhirdetést követően korábbi ajánlatától visszalép, 
úgy Tendereztető megfontolás tárgyává teheti Pályázó kizárását a jövőbeni pályázatokból.    
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XII.6. A licit kezdő és záró időpontja (a licit időtartama), valamint a licithez kapcsolódóan tett 
bejelentések hatályának megítélése tekintetében a mértékadó idő a http:// 
www.santander.hu honlapon feltüntetett dátum/idő.  

XII.7.   Tendereztető az esetleges hálózati/informatikai hibákból eredő károkért felelősséget 
nem vállal, felelősségét kizárja az adatátviteli vonalakat működtető társaságok 
szolgáltatásaiból adódó hibákért, valamint harmadik személyek által a 
számítástechnikai/informatikai hálózatokat érintően intézett ellenséges támadásokért (így 
különösen: jogosulatlan adatszerzés, vírustámadás stb.). Az informatikai hálózatok, vonalak 
használata a Pályázók saját felelősségére történik. 

XII.8. A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén Tendereztető a jogszabályok által 
előírtak szerint együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövetők felelősségre vonása 
okán. Pályázó viseli a rendszer használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, 
ideértve többek között a más felhasználók által a Szolgáltatás által hozzáférhetővé vagy 
elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek) által a Pályázó vagy honlap látogató 
számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a 
használat során felmerült és a másoknak okozott kárt úgyszintén.  

XII.9. A jelen Szabályzatban nem rendezett kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók. 
Jogvita esetére a felek - értékhatártól függően - a Fejér Megyei Bíróság, illetve a II-III. 
Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 
 
 
Kelt: Budapesten, 2015. december 12. napján. 
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