
 

GRENKELEASING Magyarország Kft.  
1139 Budapest Váci út 91 

Telefon: +36 (1) 235 70 41 
Telefax: +36 (1) 235 70 40 
E-mail: service@grenke.hu 

 
Tisztelt Hölgyem/Uram, 
 
 
köszönjük megtisztelő megkeresésüket. Alábbiakban küldjük tervezett beszerzésükre vonatkozó kötelezettség nélküli ajánlatunkat 
HUF alapon. 
 
Eszköz: Szállítói ajánlat szerint 
Fizetési ütemezés: havonta/negyedévente előre, minden hónap vagy naptári negyedév 01. 

napján 
A szerződés tervezett időtartama: 24; 36 48; 60 hónap 

 

Szerződéses időszak Nettó eszközérték 
Nettó havi díjak 

HUF alapon 

24 hónap 

 3 600 000 Ft 
10 000 EUR 

 181 296 Ft 

36 hónap 127 008 Ft 

48 hónap 101 520 Ft 

60 hónap  86 004 Ft 

Nettó szerződéskötési díj              19 800 Ft  

 
 
 

A szerződéses konstrukció HUF FIX kamatozású, HUF pénzpiaci kamat (BUBOR) a futamidő alatt nem befolyásolja az egyes 
törlesztések nagyságát. A havi díj változatlan, jól tervezhető, forintkamat emelkedés esetén is azonos nagyságú marad. 

 
A fizetendő díjak havonta/negyedévente előre fizetendőek. Az első díj az üzembe helyezést követő hónap/negyedév első napján 
esedékes. Nettó 500 000,- forintot meg nem haladó vételár esetén kizárólag negyedéves fizetési ütemezésre van lehetőség. Az 
átadás és az első díjfizetés közötti időszakra napi használati díj fizetendő, ami a havi díj napban kifejezett értéke. A havi/negyedéves 
díjak negyedévente, csoportos beszedési megbízás alapján kerülnek kiegyenlítésre. Amennyiben a Megrendelő ettől eltérő fizetési 
módot választ, az egyes fizetések feldolgozásának többletköltségére tekintettel a fizetendő díj díjfizetésenként 2 500,-Ft + Áfa 
összeggel növekedik. 
 
Indikatív HUF alapú szerződéses kondícióink rövid leírása: 
A cégünk által ajánlott konstrukció szerint a GRENKELEASING Magyarország Kft. megvásárolja a Megrendelő által 
kiválasztott eszközt, és - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:409. § szerinti - pénzügyi lízingszerződés 
keretében adja a Megrendelő használatába. 
A megkötött lízingszerződésre a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján a tartós bérletre vonatkozó könyvvezetési, 
nyilvántartási, elszámolási és beszámolási szabályok az irányadóak. 
A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) alkalmazása esetén a szerződés besorolását az irányadó számviteli 
standardokban megfogalmazott kritériumoknak megfelelően kell elvégezni. 
A szerződés nem minősül a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény szerinti 
pénzügyi lízingnek, így a szerződés szerinti szolgáltatások nyújtásához nincs szükség hatósági engedélyre. 
 
GRENKELEASING Magyarország Kft. automatikusan felajánlja ügyfelei részére a keretbiztosításban való részvétel lehetőségét 
melynek díja az eszköz értékének 1,5%-a / év, hordozható eszközök esetén 4,5%-a / év, de minimum 13 000 forint / év. Amennyiben 
Ön saját biztosítást kíván kötni, kérjük, hogy legkésőbb az átadás átvétel időpontját követő 3 héten belül szíveskedjen a 
GRENKELEASING Magyarország Kft.-re engedményezett biztosításról a fedezetigazolást megküldeni, ellenkező esetben a biztosítási 
díjra vonatkozó ajánlatunkat elfogadottnak tekintjük.  
 
Ajánlatunk tájékoztató jellegű, mely a Megrendelő igénye és társaságunk finanszírozási döntése alapján módosulhat. Döntésünket a 
leendő Lízingbevevő gazdálkodási adatai és az ügylet egyéb paramétereire alapozott elemzés előzi meg, mely alapján a szerződés 
végleges feltételei módosításra, pontosításra kerülhetnek. 
 

Kötelezettség nélküli ajánlatunk 30 napig érvényes 
 
Reméljük számításunk elnyerte tetszésüket. Minden további kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésükre. 

 
Üdvözlettel: 
 
 
GRENKELEASING Magyarország Kft. 
 
 

A fenti ajánlatot részletesen megismertem, elfogadom. Kérem a hitelképességi vizsgálat lefolytatását.  

(választott futamidő: …… hónap) 
 
 
Dátum, helyszín: …………………………………………  Megrendelő:  ………………………………………… 
           cégszerű aláírás 


