
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porsche Finance Zrt. 
Kereskedői Hitelügyletek   

Üzletszabályzata 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019. december 23. 

 

   



 

2 / 15 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

I.1. AZ ÜZLETSZABÁLYZATOK 
 

A Porsche Finance Zrt. a (a továbbiakban: Porsche Finance vagy Finanszírozó) és 
Ügyfelei között létrejövő jogügyletek általános feltételeit az üzletszabályzatok tartalmazzák. 

A Porsche Finance a fogyasztónak nem minősülő ügyfelei kereskedői hitelügyleteivel 
és azok igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Porsche Finance és az Ügyfél jogait, 
kötelezettségeit, valamint minden egyéb, a szolgáltatással összefüggő lényeges 
körülményeket jelen Üzletszabályzatában szabályozza.  

Az Üzletszabályzat a Porsche Finance és ügyfelei, így a Porsche Hungaria Kft. 
márkakereskedői valamint egyéb gazdálkodó szervezetek részére tevékenységük 
folytatásának elősegítéséhez szükséges kölcsön- és hitelszerződések általános szerződési 
feltételeit is tartalmazza.  

A jelen Üzletszabályzat alkalmazása során feleknek tekintendők az Ügyfél, a 
biztosítékot nyújtó harmadik fél és a Porsche Finance.  

A fogyasztónak nem minősülő ügyfelekre vonatkozó Általános Üzletszabályzatában, 
a jelen Üzletszabályzatban és az ezekhez kapcsolódó hirdetményekben vagy a felek 
megállapodásában nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a 
hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a 
továbbiakban Hpt.), valamint a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó hatályos 
jogszabályokban foglaltak az irányadók. A jelen Üzletszabályzat irányadó mindazokban a 
kérdésekben, amelyeket a Porsche Finance és az Ügyfél, valamint a biztosítékot nyújtó 
harmadik fél közötti szerződések kifejezetten nem rendeznek. A felek megállapodhatnak a 
közöttük létrejött szerződésben, hogy az Üzletszabályzat bármely pontjának szerződésükre 
való alkalmazását kizárják. 

A jelen Üzletszabályzat nyilvános, a Porsche Finance hivatalos helyiségeiben 
közzétett hirdetményekben, valamint a Porsche Finance honlapján – „porschefinance.hu” - 
bárki megtekintheti, tartalmát megismerheti. 

A Porsche Finance köteles az Ügyfél részére ingyenesen rendelkezésre bocsátani 
üzletszabályzatait, továbbá a jogszabály által nyilvánosságra hozni rendelt adatokat.  

 

I.2. AZ ÜZLETSZABÁLYZATBAN ALKALMAZOTT FOGALMAK 

Finanszírozó: Porsche Finance Zrt. (1139 Budapest, Fáy utca 27., Cg. 01-10-042494). 

Ügyfél: az a fogyasztónak nem minősülő vállalkozás, egyéni vállalkozó illetve egyéb 
szervezet, amely részére a Porsche Finance a kereskedői tevékenysége finanszírozása 
kapcsán szolgáltatást nyújt, a hitel és hitelkeret-szerződés adósa. 

Hitelbiztosítéki nyilvántartás: A hitelbiztosítéki nyilvántartás hitelesen tanúsítja, hogy a 
hitelbiztosítéki nyilatkozatot tevő a nyilvántartásban rögzített időpontban és a nyilvántartásban 
szereplő tartalommal, a Polgári Törvénykönyv és az e törvényben foglaltak szerint 
hitelbiztosítéki nyilatkozatot tett. A nyilvántartás a fentieken túlmenően semmilyen jog, tény 
vagy szerződés fennállását nem tanúsítja vagy bizonyítja, a nyilvántartás adatát sérelmesnek 
tartó fél igényét bírósági úton az ellen érvényesítheti, aki a nyilvántartásban szereplő tartalom 
feltüntetése érdekében a hitelbiztosítéki nyilatkozatot tette. Az ellenkező bizonyításig a 
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nyilvántartásban rögzített hitelbiztosítéki nyilatkozatról (módosításról, törlésről) vélelmezni kell, 
hogy azt a nyilatkozatot tevő tette a nyilvántartásban rögzített időpontban és tartalommal. 

Importőr: A Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. (1139 Budapest, Fáy u. 27.) 

Induló kamatláb: A fennálló tőketartozásra a szerződés Adós által történő aláírásának napján 
vetített kamat összege %-os formában kifejezve.  

Jármű: Magyarországon forgalomba helyezett illetve forgalmazott az 1/1975 (II.5.) KPM-BM 
együttes rendelet 1. sz. függelékében meghatározott gépjármű valamint a pótkocsi.  

Kamat: a jelen Üzletszabályzat, valamint a szerződés szerinti kamatláb alapulvételével 
számított kamat összeget jelenti, számításának módját az Üzletszabályzat és a szerződés 
vonatkozó rendelkezései tartalmazzák.  

Kamatláb: A fennálló tőketartozásra vetített kamat összege %-os formában kifejezve.  

Késedelmi kamat: valamennyi lejárt követelés után a késedelem következményeként 
fizetendő összeg, amelynek mértéke a késedelembe eséskor, illetve a szerződés 
megszűnésekor érvényes ügyleti kamatláb 6%-kal növelt összege, de legalább a 
késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalék 
ponttal növelt értéke.  

Szerződés: a Finanszírozó és az Adós, valamint a biztosítékot nyújtó harmadik személy által 
aláírt szerződés, amely együttesen és egybehangzóan testesíti meg a Finanszírozó az Ügyfél 
és a biztosítékot nyújtó harmadik személy között létrejött pénzügyi szolgáltatási jogviszonyt. A 
szerződés rögzíti a felek kapcsolatát, a pénzügyi szolgáltatás feltételeit. Elválaszthatatlan 
részét képezik a biztosítéki szerződések, a fogyasztónak nem minősülő ügyfelekre vonatkozó 
Kereskedői Hitelügyletek Üzletszabályzata és a fogyasztónak nem minősülő ügyfelekre 
vonatkozó Általános Üzletszabályzat, valamint a kapcsolódó hirdetmények. 

Referencia-kamatláb: a szerződés alapján fizetendő ügyleti kamat számításának alapjául 
szolgáló, a nyilvánosság számára hozzáférhető mindenkori kamatláb, amelynek mértékére a 
Finanszírozónak nincs ráhatása. 

II. A HITELMŰVELETEK ÁLTALÁBAN  
Hitelezési tevékenységén belül a Porsche Finance egyrészt a Volkswagen csoporthoz 

tartozó márkakereskedők részére kínál különböző finanszírozási konstrukciókat, valamint 
korlátozott keretek között kapcsolatban áll – a Volkswagen csoporthoz nem tartozó – új és 
használt autókereskedésekkel és hitelközvetítőkkel is.  

A fentiek mellett a Porsche Finance más célú hitelkérelmeket is befogad azzal, hogy 
a kérelmek elbírálása során külön szempontként veszi figyelembe, hogy a kért hitel 
mennyiben segíti elő a Porsche Finance hitelezési tevékenységét, illetve a Porsche Pénzügyi 
Csoport magyarországi vállalatainak működését.  

A Porsche Finance a kereskedői hitelezése keretei között hitelt nyújt és hitelkeretet 
tart rendelkezésre, amelynek terhére kölcsönöket folyósít, valamint garanciát vállal.  

A Porsche Finance az Ügyfélnek forintban nyújt hitelt illetve tart rendelkezésre 
hitelkeretet. 

A Porsche Finance hitelműveletet hitelszerződés vagy hitelkeret-szerződés alapján 
végez. 
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A Porsche Finance az Ügyfél hitelügyletre vonatkozó írásbeli kezdeményezésére, az 
üzleti feltételek kialakítását célzó tárgyalásra vagy szerződéskötésre szóló javaslat 
formájában az adott körülmények között a lehetséges legrövidebb időn belül válaszol. 

A Porsche Finance az Ügyfél kérelme alapján megindítja a kérelem elbírálását. A 
kérelem befogadása nem jelent kötelezettségvállalást a Porsche Finance részéről a hitel 
folyósítására. A Porsche Finance a hitelbírálatért különdíjat nem számít fel. A hitelkérelemben, 
ill. mellékleteiben a kérelmezőnek ismertetnie kell a kérelme alapjául szolgáló körülményeket, 
a vagyoni helyzetére, likviditására, gazdasági helyzetére és annak várható alakulására 
vonatkozó adatokat, ill. minden olyan tényt vagy körülményt (így különösen üzleti terv, várható 
fejlesztések, piaci lehetőség stb.), amelynek ismeretére a hitelügylet összegének ill. a 
folyósítás és a szerződés feltételeinek meghatározása szempontjából szükség lehet.  

A Porsche Finance az Ügyfél hitelképességének megítélésére vonatkozó vizsgálati 
szempontjait maga határozza meg. 

A Porsche Finance jogosult a szerződéses jogviszony fennállása alatt folyamatosan 
ellenőrizni Ügyfele hitelképességét, amelynek során adatokat, iratokat (főkönyvi kivonat, 
mérlegbeszámoló, bankszámla forgalmi adatai, egyéb szöveges információk) jogosult bekérni, 
helyszíni látogatásokat kezdeményezhet, és az így nyert ismereteket használja fel Ügyfele 
hitelképessége megítélésénél. 

A Porsche Finance a hitel- illetve hitelkeret-szerződés megkötése, illetve módosítása 
előtt biztosítja, hogy az Ügyfél megismerhesse és tanulmányozhassa a hitel-, illetve hitelkeret-
szerződéssel összefüggő lényeges adatokat és a szerződés tervezetét. 

Általános szerződési feltételek 

Az általános szerződési feltételek általános rendelkezései valamennyi szolgáltatás, az 
egyes ügylettípusokra vonatkozó rendelkezéseik pedig az adott szolgáltatás vonatkozásában 
érvényes szerződéses feltételeknek minősülnek, amelyet az Ügyfél az adott szolgáltatásra 
vonatkozó szerződés aláírásakor elfogad. 

Amennyiben a szerződés és az Üzletszabályzatba foglalt általános szerződési feltételek 
rendelkezései között eltérés van, úgy a szerződés rendelkezései az irányadóak. 

Amennyiben valamely szolgáltatással kapcsolatos kérdést a szerződés vagy a jelen 
Üzletszabályzat nem szabályoz, akkor a Finanszírozó mindenkor Hatályos Általános 
Üzletszabályzata és a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak. 

II.1. Egyoldalú szerződésmódosítás 

A szerződést érvényesen csak írásban lehet kiegészíteni vagy módosítani.  

A Finanszírozó a Hpt. rendelkezése alapján az Ügyfél számára nem kedvezőtlenül 
egyoldalúan módosíthatja az Ügyféllel kötött szerződés feltételeit. A szerződés Ügyfél 
számára nem kedvezőtlen egyoldalú módosítása esetén a Finanszírozó nem jogosult a 
szerződésmódosítás költségét az Ügyféllel szemben érvényesíteni.   

A szerződés nem módosítható új díj vagy költség bevezetésével, a szerződés Ügyfélre 
kedvezőtlen egyoldalú módosítására csak az Üzletszabályzatban, ill. a szerződésben 
meghatározott feltételek fennállása tárgyában van lehetőség. 

Az egyes kamat-, díj- vagy költségelemek szerződésben meghatározott számítási 
módja egyoldalúan, az Ügyfél számára kedvezőtlenül nem módosítható. 

A szerződés feltételeit a Finanszírozó az Ügyfél számára kedvezőtlenül nem jogosult 
módosítani. 
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II.2. Díjak, az ügyleti kamat változásának módja 

Az Ügyfél a hitel-, és hitelkeret-szerződés keretében végzett műveletekért a 
szerződésben meghatározott mértékű díjat köteles fizetni.  

Az induló ügyleti kamat mértéke a referencia-kamatláb változásának függvényében a 
szerződésben meghatározott időpontokban és módon automatikusan változik, e változás nem 
minősül a szerződés egyoldalú módosításának. 

 
Kamatszámítás módja 

A hitelkamatokat a következő képlet alapján számítja ki a Finanszírozó: 

Kamat = tőkeösszeg x kamatláb (%) x naptári napok száma 
                                                36.000 

Egyéb díjak, jutalékok és költségek 

A Finanszírozó részére fizetendő, a hitel felvételével összefüggő díjak, jutalékok, 
költségek mértékét és számításának módját a Finanszírozó az Ügyféllel kötött eseti szerződés 
határozza meg. 

− rendelkezésre tartási jutalék 

A hitelkeret rendelkezésre tartott, de még igénybe nem vett része után, mértéke az 
igénybe nem vett összeg százalékában kerül meghatározásra. A rendelkezésre tartási jutalék 
havonta esedékes. 

− kezelési költség 

A Finanszírozó szerződésenként változóan, a hitelkeretek megnyitásakor, a hitel 
folyósításakor, a szerződés módosításakor, ill. éves kezelési költségként a fennálló hitel 
összeg százalékában meghatározott összeget érvényesít.  

A Finanszírozó a részére fizetendő, a különböző hiteltípusokkal összefüggő költségek 
mértékét és esedékességét az Ügyféllel kötött eseti szerződés határozza meg.  

− szerződésmódosítási díj, előtörlesztés kezelési költsége 

Ha a felek a szerződést együttes akaratuknak megfelelően módosítják, vagy az Ügyfél 
a teljes tartozást a II.3. pont szerint teljes összegében előtörleszti, a Finanszírozó 
szerződésmódosítási díjat, illetve a teljes előtörlesztés után kezelési költséget számít fel, 
amelynek mértékét és esedékességét az Ügyféllel kötött eseti szerződés határozza meg.   

− garancia díja 

Éven belüli garancia nyújtása esetén a Finanszírozó a garancia elvállalásáért a 
garantált összeg százalékában időarányosan meghatározott vagy a szerződésben megjelölt 
összeg. A díj mértékét vagy összegét az Ügyféllel kötött eseti szerződés határozza meg.   

Éven túli garancia nyújtása esetén a szerződés megkötésekor esedékes a garantált 
összeg százalékában meghatározott, adott évre eső díj, ezt követően az éves díj az naptári 
év első napján fennálló összeg eseti szerződésben meghatározott százaléka, mely díj a 
következő hónap (február) első napján esedékes. A díj a szerződés aláírásával egyidejűleg 
esedékes.  

 

II.3. Törlesztés, előtörlesztés 

Valamennyi díj utólag, legkésőbb az esedékességet követő hónap 05. naptári napjáig 
fizetendő meg.  
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A Finanszírozó havonta fizetési értesítőt küld az Ügyfél részére - elektronikus 
kapcsolattartás esetén az e-mail címére -, amely al-hitelkeretenként összesítve tartalmazza 
az Ügyfél esedékes fizetési kötelezettségeit tőke, ügyleti kamat, költség, díj-bontásban, 
valamint az elszámolási időszakban alkalmazott ügyleti kamatlábat.  

A fizetési értesítő tartalmazza a Finanszírozó bankszámlájának számát, az átutalás 
közlemény rovatában feltüntetendő tranzakció azonosítót és a fizetési határidőt.  

Az Ügyfél a fizetési kötelezettségét kizárólag a Finanszírozó fizetési értesítőben 
megjelölt fizetési számlájára teljesítheti. Köteles a fizetési határidő utolsó napjáig a fizetési 
értesítőben közölt összeget megfizetni. 

Az Ügyfél a hitel összegét a szerződésben megjelölt időpontokban és határidőkben és 
összegben tartozik megfizetni, azzal, hogy semmilyen levonást vagy egyéb beszámítást nem 
érvényesíthet. 

Az Ügyfél mindenkor fennálló tartozásának résztörlesztésére, előtörlesztésére a 
következő együttes feltételekkel van lehetőség:  

 az Ügyfél valamennyi, az előtörlesztésig felmerült fizetési kötelezettségének eleget tett,  

 az Ügyfél előtörlesztési szándékáról a Finanszírozót 5 munkanappal korábban, írásban 
értesítette, 

 az előtörlesztés napja a szerződésben meghatározottak szerinti banki napra esik, 

 az Ügyfél a fennálló tőkeösszeg után az előtörlesztés kezelési költségét megfizeti  

 

II.4. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

A Finanszírozó a kihelyezések és kockázatvállalások során az alábbi következő 
szerződéses biztosítékokat, mellékkötelezettségeket alkalmazza: 

Személyi biztosítékok: 

-  garancia, 

-  készfizető kezesség; 

Dologi biztosítékok: 

-   óvadék, 

-  ingó keretbiztosítéki zálogjog (MOKK rendszerében bejegyeztetve – ezen biztosíték a 
HBNy rendszerének bevezetése előtt került alapításra és bejegyzésre) 

-  jelzálogjog ingatlanon és ingón – ingatlanon fennálló zálogjognak az 
ingatlannyilvántartásba, az ingó jelzálogjognak pedig a Hitelbiztosítéki Nyilvántartási 
rendszerbe (HBNY-be) történő bejegyzésével - körülírással meghatározott vagyont 
terhelő zálogjog, 

-   követelést vagy jogot terhelő zálogjog,  

-   önálló zálogjog, 

Biztosítékokat erősítő egyéb kikötések: 

-   vételi jog (kizárólag nem fogyasztó által alapítva), 

-   okmányok letéti őrzése (járműkísérő lap, törzskönyv, forgalmi engedély). 

Kiegészítő fedezetek: 

A Finanszírozó olyan jogosultságokat és megoldásokat is kiköthet, amelyek nem 
minősülnek biztosítéknak, illetve nem szerződést biztosító mellékkötelezettségként jönnek 
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létre, de alkalmasak arra, hogy a Finanszírozó követeléseinek közvetlen beszedését, illetve 
teljesebb kielégítését szolgálják: 

- felhatalmazáson alapuló beszedési megbízással az Ügyfél külön felhatalmazó levélben 
engedélyezi a Finanszírozó számára beszedési megbízás benyújtását, 

- tartozáselismerés, amelyben az Ügyfél a Finanszírozó felé a szerződés alapján fennálló 
tartozásának jogalapját és összegszerűségét feltétel nélkül és visszavonhatatlanul 
elismeri, közokiratba foglaltan, 

- a biztosítékra kötött vagyonbiztosítási szerződés biztosítottjaként/társbiztosítottjaként 
kártérítés kifizetése kizárólag a Finanszírozó részére vagy a Finanszírozó rendelkezése 
alapján történhet, 

- a szerződés és/vagy a biztosítéki szerződés közokiratba foglalása.  

A Finanszírozó a kihelyezések és kockázatvállalások során alkalmazandó 
biztosítékokkal kapcsolatban a fedezetértékelési szabályzatban határozza meg a befogadható 
biztosítékok fajtáit, vizsgálati szempontjait, a biztosítékokkal fedezni kívánt kockázatok 
mértékét, értékelésük, minősítésük, felülvizsgálatuk módját. 

Az Ügyfél szerződése alapján fennálló kötelezettségei biztosítékául a szerződésben és 
az annak elválaszthatatlan részét képező szerződéses mellékletekben megjelölt fedezetek 
szolgálnak. 

A szerződéses jogviszony fennállása alatt a Porsche Finance bármikor, bármely 
követelésével kapcsolatban kérhet biztosítékot, ill. a már nyújtott biztosíték kiegészítését 
kérheti olyan mértékben, amely a Finanszírozó követelései megtérülésének biztosításához 
szükségesek. A Finanszírozó eltekinthet valamely biztosítéktól, ha úgy ítéli meg, hogy a 
továbbiakban a fennálló követelése biztosításához nem szükséges. 

Az Ügyfél köteles gondoskodni a Finanszírozó követeléseinek biztosítékául szolgáló 
vagyontárgy, jog, követelés fenntartásáról és épségének, értékének, érvényesíthetőségének 
megőrzéséről. A használatban lévő vagyontárgyakat az Ügyfél jogosult és köteles is egyben 
rendeltetésszerűen használni, kezelni, azok megőrzéséről gondoskodni. 

Amennyiben az Ügyfél nem szerződésszerűen teljesíti kötelezettségét a Finanszírozó 
jogosult bármely biztosítékból eredő jogát a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek 
megfelelően érvényesíteni, oly módon, hogy figyelembe veszi az Ügyfél érdekeit valamint azt, 
hogy a követelés kielégítését legeredményesebben biztosítsa az eljárás. 

Az Ügyfél köteles a Biztosítékul nyújtott vagyontárgyakat teljes körűen biztosítani és 
biztosítást fenntartani. A biztosítás a Finanszírozó hozzájárulása nélkül nem módosítható és 
nem szüntethető meg. 

A biztosítási ajánlaton Biztosítottként/Társbiztosítottként a Finanszírozót feltüntetni 
megjelölve, hogy kártérítés kifizetése kizárólag a Finanszírozó részére vagy a Finanszírozó 
rendelkezése alapján történhet. A Finanszírozó jogosult, de nem köteles ezen biztosítási 
kötelezettséget az Ügyfél helyett teljesíteni.  

Káresemény esetén a Biztosító által fizetett kártérítés összege az Ügyfél tartozását 
csökkenti vagy a Finanszírozó engedélyével a károsodott vagyontárgy helyreállítására 
fordítható. 

Ha az Ügyfél a tartozását határidőben nem fizeti meg a Finanszírozó jogosult 
követelése erejéig az ügyfél felhatalmazása alapján jogosult a más hitelintézetnél vezetett 
bankszámlával szemben beszedési megbízást benyújtani. A felhatalmazó levelet az Ügyfél 
kizárólag a Finanszírozó hozzájárulásával vonhatja vissza). 
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A biztosítékok érvényesítésének rendje 

Ha az Ügyfél bármely kötelezettségét esedékességkor nem teljesíti, a Finanszírozó 
jogosult érvényesíteni bármely biztosítékból eredő jogát a jogszabályi előírásoknak megfelelő 
módon úgy, ahogy az a követelések kielégítését a legeredményesebben szolgálja. Választása 
szerint jogosult a szerződés szerinti egyéb biztosítékokból kielégítést keresni, vagy - csőd, 
felszámolási, illetve bíróságinem peres és peres eljárást kezdeményezni. 

A Finanszírozó a követelésének mielőbbi rendezése érdekében akkor is jogosult az 
Ügyfél vagy a biztosítékot nyújtó harmadik személy bármely biztosítékul szolgáló 
vagyontárgyából kielégítést keresni, ha más biztosíték is rendelkezésre áll. 

A biztosítékok érvényesítéséből befolyt összegeket a Finanszírozó az Ügyfél 
tartozásainak kiegyenlítésére, illetve csökkentésére fordítja.  

A biztosítékok nyújtásával, fenntartásával, kezelésével és érvényesítésével 
kapcsolatos valamennyi szükséges kiadás az Ügyfelet, illetve a biztosítékot nyújtó harmadik 
személyt terheli. 

 

II.5. Késedelmes visszafizetés 

Ha az Ügyfél az esedékesség időpontjáig bármely fizetési kötelezettségének nem tesz 
eleget, a Finanszírozó az esedékesség napjától valamennyi lejárt tartozás után késedelmi 
kamatot számít fel, melynek mértéke a szerződésben kerül rögzítésre. 
 

II.6. A szerződés megszűnése 

A szerződés megszűnik a futamidő elteltével. 

A szerződést az Ügyfél 15 napos felmondási idővel bármikor jogosult írásban, 
egyoldalúan felmondani, feltéve, hogy a felmondási idő utolsó napján a szerződés alapján 
tartozása nem áll fenn. 

A Finanszírozó a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, a hitel folyósítását, a 
hitelkeret rendelkezésre tartását, illetve a hitelkeret terhére kölcsön folyósítását 
megtagadhatja: 
 
A Finanszírozó a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha: 

a)  az Ügyfél legalább két, havi fizetési értesítőben meghatározott összegű fizetési 
kötelezettségével fizetési késedelembe esik és tartozását a Finanszírozó írásbeli, a 
következményekre való figyelmeztetéssel ellátott felszólítása ellenére sem rendezi 15 
napos fizetési póthatáridőn belül; 

b)  az Ügyfél a Finanszírozót a szerződés megkötése során valótlan tények közlésével, 
adatok eltitkolásával vagy más módon megtévesztette, amennyiben ez az Ügyfél 
kérelmének elbírálását befolyásolta; 

c)  az Ügyfél a fizetőképességére vonatkozó, a hitelkeret fedezetével vagy céljának 
megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot akadályozza, ideértve azt az esetet is, ha a 
szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségét 
megszegi; 

d)  az Ügyfél a hitel vagy a hitelkeret igénybevételével megszerzett járművet nem 
rendeltetésszerűen használja; 

e)  ha nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság vagy a nemzeti adóhatóság az Ügyfél 
érdekkörében felmerülő ok miatt a jármű használatát korlátozó és/vagy a Finanszírozó 
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követelésének járműből történő megtérülési esélyét veszélyeztető határozatot hoz (pl. 
jármű nyomozóhatóság, bíróság általi lefoglalása, elkobzása, zár alá vétele stb.); 

f)  az Ügyfél körülményeiben lényeges kedvezőtlen változás állt be, és az Adós felszólítás 
ellenére nem ad megfelelő biztosítékot; 

g)  az Ügyféllel szemben csőd-, felszámolási végelszámolási vagy kényszertörlési eljárást 
rendeltek el; 

h)  az Ügyfélnek a fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a szerződésből 
eredő kötelezettségei teljesítésének lehetőségét; 

i)  az Ügyfél a szerződés, illetve a szerződés mellékletét képező biztosítéki szerződés 
alapján vagy a Finanszírozóval szemben fennálló bármely kötelezettségét nem 
teljesítette; 

j) az Ügyfél más, a szerződésben meghatározott súlyos szerződésszegést követ el. 

 

II.7. Az Ügyfél tájékoztatási kötelezettsége 

Az Ügyfél a szerződéses jogviszony fennállása alatt a Finanszírozót késedelem nélkül 
értesíti minden olyan eseményről, amelynek jelentősége van a hitelszerződés végrehajtása, 
különösen az ezen hitellel összefüggésben lévő fizetési kötelezettségek teljesítése 
szempontjából, valamint az Ügyfél köteles az éves mérlegét (könyvvizsgálói záradékkal 
ellátva) legkésőbb minden év május 31-ig a Finanszírozó részére megküldeni, ezen felül a 
Finanszírozó kérésére megküldi éves beszámolóját, üzleti tervét, és üzleti forgalmáról készített 
beszámolóit, továbbá felvilágosítást ad pénzügyi helyzetéről, a gazdálkodását jelentősen 
befolyásoló eseményekről. Az Ügyfél az adataiban bekövetkezett változást 5 munkanapon 
belül köteles a Finanszírozónak bejelenteni. 

A gazdálkodást jelentősen befolyásoló eseménynek kell tekinteni, ha az Ügyfél: 

− jegyzett tőkéje, vagy vagyona egy hónapon belül 20%-kal csökken,  

− más hitelintézetnél, cégnél, vállalkozásnál vagy egyéb módon kötelezettséget vállal 
(hitel, kölcsön, lízing, kezességvállalás, garancia, váltó stb.) olyan mértékben, hogy az 
adott pénzintézetnél fennálló teljes kötelezettsége a 10 M Ft-ot meghaladja, 

− a jegyzett tőke 25%-át meghaladó összegű nem vitatott lejárt tartozása van, vagy 
ellene ilyen értékben pert indítanak,  

− üzleti tervét a tárgyhónapban a tervezetthez képest 60% alatt tudta teljesíteni, vagy 
bevételei a tervezett összeghez képest ugyanilyen mértékben elmaradtak, 

− ellene csőd, felszámolás, végrehajtás indul vagy ilyen tárgyban ellene összeghatártól 
függetlenül peres vagy peren kívüli eljárás indul. 

Az Ügyfél feljogosítja a Finanszírozót, hogy a mindenkor hatályos jogszabályok alapján 
illetékes adóhatóságokhoz, társadalombiztosítási szervekhez egyéb hatóságokhoz 
megkeresést intézzen az Ügyfél adó- és egyéb járuléktartozására, egyéb köztartozására 
vonatkozó, tény, adat, körülmény vonatkozásában. 

A Finanszírozó az Ügyfél könyvelését és üzleti iratait a szerződés futamideje alatt 
bármikor jogosult ellenőrizni. 
 

II.8. Adatkezelés  

A Finanszírozó a Szerződés megkötése és teljesítése érdekében az alábbi 
adatkezeléseket végzi: 

A Finanszírozó az Ügyfél és képviselői adatait a jogszabályi rendelkezéseknek 
megfelelően az ügylettel, illetve biztosítéki szerződéssel kapcsolatos adatait a szerződés 
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teljesítése érdekében - elektronikus formában és papír alapon – kezeli, feldolgozza, 
nyilvántartja és tárolja. Finanszírozó az ügylettel, illetve biztosítéki szerződéssel kapcsolatban 
rendelkezésére bocsátott adatokat a Finanszírozó kezeli, feldolgozza, nyilvántartja és tárolja. 
Ha az adatok kezelésével, feldolgozásával vagy tárolásával kapcsolatos fenti tevékenységét 
a Finanszírozó kiszervezi, a kiszervezett tevékenység végzőjét és a kiszervezett 
tevékenységek körét a Porsche Finance Zrt. fogyasztónak nem minősülő ügyfelere vonatkozó 
Általános Üzletszabályzatának mellékletében, Hirdetményként közzéteszi.  

A Finanszírozó a Szerződés teljesítése érdekében az ügylet kapcsán a GIRO Zrt.-vel 
kötött szolgáltatási szerződés alapján az Ügyfél képviselőjének személyazonosító 
okmányában szereplő adatait, a lakcímkártyáján szereplő adatait, az ügylettel érintett jármű-
azonosító adatait, illetve a fenti adatokat tartalmazó okmányok adatait az adatokat kezelő 
szervezetek által vezetett közigazgatási nyilvántartásokból és adatbázisokból a Finanszírozó 
a szerződés fennállása alatt lekérdezi, és a kapott adatot feldolgozza.  

A Finanszírozó a szerződés kapcsán az Ügyfél és a biztosítékot nyújtó harmadik fél 
fizetőképességére vonatkozó adatokat, tényeket, valamint a szerződés mindenkori 
finanszírozási adatait (tőkekintlévőség, kamat, esedékesség, lejárt tartozás stb.) a Porsche 
Bank AG (Vogelweiderstrasse 75., AT 5020 Salzburg) részére – hitel- és ügyfél-minősítési 
célokra történő felhasználás, valamint a Finanszírozó működésének, belső folyamatainak 
ellenőrzése végett – továbbítja. Ügyfél nyilatkozata a fenti cégek tekintetében a banktitok 
megtartásának kötelezettsége alóli felmentésnek minősül.  

Az Ügyfél és a biztosítékot nyújtó harmadik személy külön szövegezett adatkezelési 
nyilatkozat kitöltésével és aláírásával hozzájárulhat ahhoz, hogy a Finanszírozó az adatait 
átadja a Porsche Lízing és Szolgáltató Kft., a Porsche Biztosításközvetítő Kft., a Porsche 
Versicherungs AG. Magyarországi Fióktelepe, az Eurent Kft., a Porsche Hungaria Kft. és a 
Porsche Inter Auto Hungaria Kft. részére. Abból a célból, hogy azok, illetve a Finanszírozó a 
tevékenységével összefüggő reklámot, tájékoztatást, illetve üzleti ajánlatot vagy felhívást 
levél, telefon, e-mail, SMS, MMS vagy egyéb más kommunikációs eszköz útján részére 
eljuttasson. A hozzájárulás megadása bármikor indoklás nélkül megváltoztatható ill. a 
hozzájárulás visszavonása bármikor indoklás nélkül bejelenthető. Ügyfélnek lehetősége van a 
nyilatkozat aláírása előtt a fenti vállalkozások adatkezelési tájékoztatóját megismerni. 
Ügyfélnek lehetősége van külön nyilatkozat aláírásával kizárólag az általa kiválasztott 
valamely fent megnevezett vállalkozás részére megadni az adatkezeléshez szükséges 
felhatalmazást.  

Az Ügyfél és a biztosítékot nyújtó harmadik személy képviselője az adataikban 
bekövetkezett változást a változás bekövetkeztétől számított 5 munkanapon belül köteles(ek) 
a Finanszírozónak bejelenteni. 

Ha a Finanszírozó a lejárt követelése érvényesítéséhez harmadik személynek ad 
megbízást, a Finanszírozó a megbízottja részére az Ügyféllel és a biztosítékot nyújtó harmadik 
személlyel, a szerződéssel és a biztosítékaival kapcsolatos valamennyi szükséges 
információt, tényt, adatot átad, a megbízott pedig az így tudomására jutó adatokat kezeli, 
feldolgozza, nyilvántartja és tárolja. Ügyfélnek és a biztosítékot nyújtó harmadik személynek a 
szerződés aláírásával a banktitok körébe tartozó adatok átadáshoz hozzá kell járulnia. 

Ügyfél és a biztosítékot nyújtó harmadik személy a szerződés aláírását megelőzően 
külön íven megfogalmazott adatkezelési nyilatkozatot köteles kitölteni és a Finanszírozó 
rendelkezésére bocsátani. 

Ügyfél és a fedezett nyújtó harmadik fél kötelezettsége gondoskodni arról, hogy a 
Finanszírozó Adatkezelési Tájékoztatóját a szerződés teljesítése során a részéről eljáró 
természetes személyek megismerjék.   
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II.9. Pénzmosás megelőzése  

A felek a pénzmosás megelőzésére és megakadályozására irányuló jogszabályok 
betartása érdekében együttműködésre kötelesek. Ha a Finanszírozónak gyanúja támad, hogy 
egy tranzakció feltételezhető célja pénzmosás, a jogszabályoknak megfelelően jár el. A 
Finanszírozó az Ügyféllel történő üzleti kapcsolat-létesítéskor az Ügyfél és a biztosítékot 
nyújtó harmadik fél vagy képviselőjének személyes azonosítását a személyazonosságot 
igazoló okmányok alapján elvégezte, és rögzítette az Ügyfél és a biztosítékot nyújtó harmadik 
fél és képviselőjének törvényben meghatározott adatait, a szerződés megkötése előtt az 
Ügyfél és a biztosítékot nyújtó harmadik fél tényleges tulajdonosi nyilatkozat tételére köteles.  

A Finanszírozót - összeghatártól függetlenül - azonosítási kötelezettség terheli továbbá 
abban az esetben is, ha pénzmosásra utaló adat, tény vagy körülmény merül fel. Az Ügyfél és 
a biztosítékot nyújtó harmadik fél a szerződés fennállása alatt köteles a kérelme elbírálása, 
illetve a Finanszírozó által végzett átvilágítás során megadott adatait, illetve a tényleges 
tulajdonos személyét érintő változásokról a tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül a 
Finanszírozót írásban értesíteni. 

 

II.10. Egyéb rendelkezések 

A szerződés módosításait és kiegészítéseit írásba kell foglalni. 

A szerződő felek adataiban bekövetkezett változást, az Ügyfél a változás 
tudomásszerzésétől számított 5 munkanapon belül köteles a Finanszírozónak bejelenteni. 

A Finanszírozó az Ügyfél részére szóló értesítéseket, egyoldalú jognyilatkozatokat és 
elszámolásokat az Ügyfél és a biztosítékot nyújtó által meghatározott levelezési címére, ennek 
hiányában a székhelyére, posta útján postai küldeményként vagy megbízottja útján személyes 
kézbesítéssel – és az Ügyfél kifejezett kérelmére - elektronikus levél vagy telefax útján küldi 
meg, vagy a hivatalos honlapján: “porschefnance.hu” teszi közzé.  

Az Ügyfél részére szóló iratokat a Finanszírozó nem köteles ajánlottan vagy 
tértivevénnyel postára adni. Az ellenkező bizonyításáig az elküldést megtörténtnek kell 
tekinteni, ha az elküldés ténye (postára adás) a Finanszírozó nyilvántartásában szerepel és 
az eredeti irat másolata vagy kézjeggyel ellátott példánya vagy pedig az elküldést igazoló 
kézjeggyel ellátott feladójegyzék vagy feladóvevény a Finanszírozó birtokában van. A 
Finanszírozó által küldött írásos értesítések – ide nem értve a hirdetményeket – közlésének 
időpontja az értesítés Ügyfél általi kézhezvételének napja.  

Abban az esetben, ha a Finanszírozó az értesítést postai úton, tértivevénnyel küldi meg 
és az a Finanszírozó címére „címzett ismeretlen”, „elköltözött”, „cím elégtelen”, „nem fogadta 
el” vagy „nem kereste” megjelöléssel jön vissza – ellenkező bizonyításig – kézbesítettnek kell 
tekinteni a kézbesítés megkísérlésének napján. Amennyiben a Porsche Finance érdekkörébe 
tartozó ok miatt érkezik vissza a küldemény, úgy a Porsche Finance a küldeményt 
haladéktalanul ismételten megküldi. 

Az elektronikus levél vagy telefax útján történt közlést a küldés időpontjában, illetve a 
honlapon történő közzétételkor kézbesítettnek kell tekinteni. A Porsche Finance a banktitkot 
tartalmazó küldeményeket titkosítást követően, az Ügyfél által – elektronikus kapcsolattartás 
céljából – korábban megadott és a Porsche Finance által nyilvántartott elektronikus e-mail 
címre továbbítja. 
Az elektronikus levél megküldésének sikertelenségét jelző üzenet esetén a Porsche Finance 
megvizsgálja, hogy a kézbesítés meghiúsulása a Porsche Finance érdekkörébe tartozó ok 
miatt történt-e. Amennyiben igen, akkor a Porsche Finance a hiba kijavítását követően az 
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elektronikus levelet haladéktalanul ismételten megküldi. A Porsche Finance kizárja a 
felelősséget, ha a fenti védelemmel ellátott elektronikus levél az Ügyfél érdekkörében 
felmerülő ok miatt az Ügyfélhez nem jut el vagy ahhoz jogosulatlanul hozzáférnek és ebből 
eredően az Ügyfélnél kár keletkezik. 

Az Ügyfél az értesítési címének megváltozását írásban köteles bejelenteni a 
Finanszírozónak. Az adatok pontatlan megjelölése vagy a változások bejelentésének 
elmaradása esetén a Finanszírozót nem terheli felelősség az értesítési cím elégtelen 
megjelölése miatti eredménytelen vagy késedelmes kézbesítésből eredő következményekért. 
Az értesítés átvételéig a Finanszírozónak az Ügyfél korábbi címére küldi meg értesítéseit.  

Az ügyintézés meggyorsítására és a kényelmesebb kapcsolattartás elősegítésére a 
Finanszírozó lehetőséget biztosít az Ügyfélnek az elektronikus kapcsolattartásra.  

A Finanszírozó által nyújtott hitel és járulékai mindenkori összegének megállapítására 
a Finanszírozó üzleti könyvei és nyilvántartásai az irányadók. 

Ha a szerződés egyes rendelkezései utóbb jogilag érvénytelenek vagy érvénytelenné 
válnak, az nem eredményezi a szerződés többi rendelkezésének érvénytelenségét. Az utóbb 
érvénytelenné vált szerződéses rendelkezés helyébe a felek eredeti szerződéses akaratához 
legközelebb álló tartalmú ezáltal keletkező rendezetlen kérdések vonatkozásában a felek a 
szerződés értelmének és céljának megfelelő szerződés kiegészítést, vagy módosítást 
készítenek. 

III. EGYES ÜGYLETTÍPUSOKRA VONATKOZÓ 

RENDELKEZÉSEK 

 

III.1. Beruházási és tőkepótló hitelkeret 

A Finanszírozó hitelkeretet tart az Ügyfél rendelkezésére beruházás, fejlesztés céljára.  

A Finanszírozó a hitelkeret összegét - a szerződésben rögzített feltételeknek 
megfelelően - az Ügyfél rendelkezésére tartja.   

Az Ügyfél a hitelkeret terhére kölcsön folyósítását az erre vonatkozó, Ügyfél által 
cégszerűen aláírt lehívási kérelem (kölcsönkérelem) benyújtásával kezdeményezi.  

Amennyiben az Ügyfél által benyújtott cégszerűen aláírt lehívási kérelem tartalmilag a 
hitelkeret szerződésben előírt feltételeknek megfelel, a Finanszírozó a kölcsönkérelem 
elfogadását visszaigazolja, a kölcsönszerződés 2 cégszerűen aláírt példányát az Ügyfél 
részére megküldi, és a kölcsönt folyósítja. 

Az Ügyfél a kölcsön futamideje alatt bármikor jogosult a még hátralévő kölcsöntartozást 
visszafizetni, de nem jogosult új kölcsön folyósítására a visszafizetett hitelkeret terhére.  

Az Ügyfél a hitelkeret terhére folyósított kölcsönöket az adott kölcsön futamidejének 
lejártáig köteles visszafizetni, a vonatkozó fizetési értesítőben megadott határnapig.  

Beruházás célját szolgáló hitel esetén az Ügyfélnek a beruházás megvalósításáról a 
Finanszírozó részére időszakonként, a Finanszírozó által megjelölt időpontban írásbeli 
beszámolót, tájékoztatást kell adnia a szerződésben megjelölt okmányok, igazolások 
benyújtása mellett. 
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III.2. Készletfinanszírozási hitelkeretek 
 A Porsche Finance készletfinanszírozási hitelkeretet tart a márkakereskedő ügyfél 
rendelkezésére. Az Ügyfél a hitelkeret összegét al-hitelkeretre osztva veheti igénybe: 

• új gépjármű készlet-hitelkeret  
Az Ügyfél a hitelkeret ezen részét az Importőrtől továbbértékesítési céllal megvásárolt új 
gépjárművek ellenértékének az Importőr felé történő megfizetésre fordíthatja oly módon, 
hogy az Ügyfél a hitelkeret terhére cégszerűen aláírt lehívási kérelmet nyújt be.  

• bemutató gépjármű készlet-hitelkeret  
Az Ügyfél a hitelkeret ezen részét az Importőrtől továbbértékesítési céllal megvásárolt új 
gépjárművek ellenértékének az Importőr felé történő megfizetésre fordíthatja oly módon, 
hogy az Ügyfél a hitelkeret terhére cégszerűen aláírt lehívási kérelmet nyújt be.  

• használt gépjármű készlet-hitelkeret  
Az Ügyfél hitelkeretet ezen részét a megvásárlandó használt gépjárművek 
ellenértékének történő megfizetésre fordíthatja oly módon, hogy az Ügyfél a hitelkeret 
terhére cégszerűen aláírt lehívási kérelmet nyújt be.  

Az egyes al-hitelkeretek terhére a Finanszírozó az Ügyfél lehívási kérelmére 
kölcsönöket folyósít a szerződésben meghatározott célok megvalósítására.  

Az új gépjármű megvásárlásához nyújtott kölcsön összege az adott gépjármű Importőre 
által kiállított szállítási értesítő szerinti bruttó vételárának szerződésben meghatározott %-a. 

A továbbértékesítési céllal megvásárolt bemutató gépjármű megvásárlásához nyújtott 
kölcsön összege az adott gépjármű Importőre által kiállított szállítási értesítő szerinti bruttó 
vételárának szerződésen meghatározott %-a. 

A használt gépjármű finanszírozásához nyújtott kölcsön összege az adott gépjármű 
Ügyfél általi megvásárlásakor kiállított számla bruttó vételára vagy az adott gépjármű 
EUROTAX katalógus szerinti, hivatalosan jegyzett piaci eladási ára. 

Az Ügyfél az al-hitelkeret terhére kölcsön folyósítását az erre vonatkozó Ügyfél által 
cégszerűen aláírt lehívási kérelem (kölcsönkérelem) benyújtásával kezdeményezi.  

Amennyiben az Ügyfél által benyújtott cégszerűen aláírt lehívási kérelem tartalmilag a 
hitelkeret szerződésben előírt feltételeknek megfelel, a Finanszírozó a kölcsönkérelem 
elfogadását visszaigazolja, a kölcsönszerződés 2 cégszerűen aláírt példányát az Ügyfél 
részére megküldi, és a kölcsönt folyósítja. 

Az Ügyfél a kölcsön futamideje alatt bármikor jogosult a még hátralévő kölcsöntartozást 
visszafizetni, és a szabad al-hitelkeretet a szerződésben meghatározott célra újra igénybe 
venni a szerződésben előírtak betartásával. 

Az Ügyfél a hitelkeret terhére folyósított kölcsönöket az adott kölcsön futamidejének 
lejártáig köteles visszafizetni, a vonatkozó fizetési értesítőben megadott határnapig.  

III.3. Rulírozó-hitelkeret 

A Finanszírozó éven belüli szabad felhasználású hitelkeretet tart az Ügyfél részére.  

A Finanszírozó a hitelkeret összegét - a szerződésben rögzített feltételeknek 
megfelelően - az Ügyfél rendelkezésére tartja.   

Az Ügyfél a hitelkeret terhére kölcsön folyósítását az erre vonatkozó, Ügyfél által 
cégszerűen aláírt lehívási kérelem (kölcsönkérelem) benyújtásával kezdeményezi.  



 

14 / 15 

Amennyiben az Ügyfél által benyújtott cégszerűen aláírt lehívási kérelem tartalmilag a 
hitelkeret szerződésben előírt feltételeknek megfelel, a Finanszírozó a kölcsönkérelem 
elfogadását visszaigazolja, a kölcsönszerződés 2 cégszerűen aláírt példányát az Ügyfél 
részére megküldi, és a kölcsönt folyósítja. 

Az Ügyfél a kölcsön futamideje alatt bármikor jogosult a még hátralévő kölcsöntartozást 
visszafizetni, és a szabad hitelkeretet újra igénybe venni a szerződésben előírtak betartásával.  

Az Ügyfél a hitelkeret terhére folyósított kölcsönöket az adott kölcsön futamidejének 
lejártáig köteles visszafizetni, a vonatkozó fizetési értesítőben megadott határnapig.  

 

III.4. Garancia 

Az Ügyfél, mint Megbízó a garancia megbízási szerződés aláírásával megbízza a 
Finanszírozót, hogy a Megbízási szerződésben meghatározott személlyel, mint 
Kedvezményezettel szemben a megbízási szerződésben megjelölt szerződése vagy 
jogszabályi rendelkezés vagy egyéb jogviszony alapján fennálló fizetési kötelezettsége egyéb 
kötelezettsége teljesítéséért a megbízási szerződésben megjelölt összeg erejéig a 
szerződésben meghatározottak szerinti garanciát nyújtsa. 

A felek szerződésben rögzítik a garanciavállalás kezdő időpontját és végső dátumát. A 
Finanszírozó határozatlan időre garanciát nem vállal. 

Az alapügyletben résztvevő felek közötti szerződés a Finanszírozót nem érinti, nem 
kötelezi vagy köti. A Finanszírozó jogosult az alapügylet irataiba betekinteni.  

A határidőn túl benyújtott garancianyilatkozat alapján a Finanszírozó nem teljesít.  

A garancia alapján a Finanszírozó által teljesített fizetést az Ügyfél köteles megtéríteni. 
Az Ügyfélnek ez a kötelezettsége - eltérő megállapodás hiányában - azonnal esedékes.  

Amennyiben a garanciát a Kedvezményezett érvényesíti és Megbízó a Finanszírozóval 
szemben fennálló fizetési kötelezettségét nem teljesíti a Finanszírozó jogosult a Megbízási 
szerződést biztosító bármely biztosíték terhére a garancia teljesítése folytán keletkező 
valamennyi követelését érvényesíteni. 

A garancianyújtásra megbízást adó Ügyfél díjat fizet, amelynek mértékét a Finanszírozó 
a szerződésben határozza meg. A díj nem foglalja magában a garancianyújtáshoz esetleg 
kapcsolódó egyéb hitel- vagy pénzforgalmi művelet díját. 

IV. ALKALMAZANDÓ JOG, BÍRÓSÁGI ILLETÉKESSÉG 

A Porsche Finance fogyasztónak nem minősülő ügyfelekre vonatkozó Általános 
Üzletszabályzatában, a jelen Üzletszabályzatban és az ezekhez kapcsolódó hirdetményekben 
vagy a felek megállapodásában nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a 
hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény, valamint 
a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak az irányadók. 

A jelen Üzletszabályzat alapján létrejött szerződésekből és a biztosítéki 
szerződésekből következő peres és nem peres eljárásokban a felek előzetesen megpróbálják 
a vitás ügyeiket békés úton rendezni, egyebekben a Finanszírozó nem veti alá magát hatóság 
eljárásának, melynek célja a szerződésből eredő jogviták peren kívüli rendezése.  

A peres és nem peres eljárásokban a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos 
illetékességét kötik ki.  
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V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

A jelen Üzletszabályzatot a Porsche Finance Igazgatósága elfogadta. A jelen 
Üzletszabályzat az Igazgatóság elfogadását követően, a kihirdetésével lép hatályba, 2019. 
december 23. napján.  

Rendelkezéseit 2019. december 23. napjától kell alkalmazni.  


