GÉPJÁRMŰ ADATLAP autóﬁnanszírozáshoz
ELADÓ (A GÉPJÁRMŰ TULAJDONOSA) ADATAI
A gépjárművet autókereskedés adja el*:

igen

nem

Neve:
Címe, székhelye:
Telephely címe
(ha nem azonos a székhellyel):
Cégjegyzékszáma:

Adószáma:

Cég esetén a szerződést aláíró
képviselő(k) neve(i)
Születési hely, dátum:

év

hó

Anyja neve:

nap
Állampolgársága:

Személyazonosító okmány típusa:

Személyazonosító okmány száma:

Egyéni Vállalkozó
nyilvántartási szám:
ELADÓ VAGY KÖZVETÍTŐ KAPCSOLATTARTÓJA
Neve:
Telefonszáma:

E-mail címe:

Bizományosi értékesítés esetén
a közvetítő autókereskedő cégneve:
Bizományosi értékesítés esetén
a közvetítő autókereskedő címe:
GÉPJÁRMŰ ADATOK
Eurotax kód:

(ha van Eurotax kód, az alábbi gépjármű speciﬁkációt nem kell megadni és a következő kitöltendő mező az alvázszám!)
Járműkategória*:

VAGY

személygépjármű

D.1

** Gyártmány:

D.3

** Típus:

P.1

**Hengerűrtartalom (cm3):

Ajtók száma:

E

P.2

P.3

Szállítható személyek száma**:

kishaszongépjármű

** Üzemanyag*:

Váltó típusa*:

**Teljesítmény (kw)
benzin

F.1

diesel

manuális

(fél)automata

** Össztömeg (kg):

egyéb:

S.1

Személygépjármű kialakítás*:

limuzin

kombi

coupe

cabrio

egyéb:

Tehergépjármű kialakítás*:

zárt

ablakos

platós

dobozos

egyéb:

** Alvázszám:

A gépjármű valamely módon terhelt? *
(hitel, készletfinanszírozás, zálogjog, HBNY teher, foglalás stb. van rajta)

igen

nem

Rendelkezik már magyar rendszámmal az autó*:

igen

nem

Vagyonvédelmi berendezés(ek)
típusa(i):
Széria felszereltség feletti extrák:

HASZNÁLT AUTÓ ESETÉN SZÜKSÉGES ADATOK:
Gyártás év, hónap:

év

Gyári kulcsok száma:

hó

Kilométeróra állás:

A

** Forgalmi rendszám:

Összes kulcsok száma:

UTALÁSI ÉS SZÁMLÁZÁSI ADATOK
Forint ﬁzetési számlaszám a ﬁnanszírozott összeg folyósításához:

-

-

A fenti ﬁzetési számla tulajdonosa:
A gépjármű áfát és regisztrációs
adót tartalmazó bruttó vételára:
A SZÁMLA ÁFA TARTALMA*

Regisztrációs adó összege:
27% ÁFÁ-s

KÜLÖNBÖZETI ÁFÁ-S

ÁFA MENTES

Kérjük, a Gépjármű Adatlapot kitöltés után küldje el a lizingvonal@budapestbank.hu címre,
kérdés esetén hívja a Budapest Bank Autóﬁnanszírozási üzletág Infovonalát a (06 1) 450 0000 számon.
* A megfelelő részt jelölje “X”-el
** Az adat kódja a forgalmi engedélyben
Kérjük, kézi kitöltés esetén a tévesztések elkerülésére a nullát áthúzva („0” helyett „ø”), az 1-est szárral írja („ı” helyett „1”).
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