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1. ÜZEMELTETŐI ADATOK
Üzemeltető (a továbbiakban: a közvetítő): Net Mobilitás Zrt.;
Székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 4.;
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-140173;
Adószám: 25575251-2-41;
Közösségi adószám: HU25575251;
Képviseli: Radva Csaba és Halász Bertalan igazgatósági tagok.
2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
2.1. Közvetítő: Az általa üzemeltetett www.auto-licit.hu internetes aukciós rendszeren keresztül
gépjárműveket hirdet, értékesít, online aukcióra bocsát alicitálásra jogosult autókereskedők
körében. Az ügynöki értékesítés érdekében Megbízóival együttműködik.
2.2 Megbízó: Olyan lízingcégek, autópark-kezelő cégek, használtautó flottát fenntartó cégek, jogi,
vagy természetes személyek (a továbbiakban: Megbízó/Eladó), akiknek gépjárműveit Közvetítő
hirdeti/értékesíti a www.auto-licit.hu internetes felületen.
2.3 Licitálók köre: Közvetítő internetes aukciójának használatára szerződött, licitálásra jogosult
belföldi és külföldi autókereskedők (a továbbiakban: Vevő) Közvetítő a finanszírozásból visszavett,
autópark-kezelői flottából kifutott vagy egyéb megbízói gépjárművekhez folyamatos licitálási és
vásárlási lehetőséget biztosít Vevők részére a www.auto-licit.hu internetes felületén.
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2.4 Licitálás: Regisztrált felhasználók licitálhatnak a www.auto-licit.hu internetes felületen, vételi
árajánlatot tehetnek a Közvetítő által meghirdetett gépjárművekre. Sikeres ajánlatadás esetén a
gépjármű mellett a Vevő által adott ajánlati ár az aukció lezárása után zöld színben jelenik meg.
Minden licit egyedi azonosítóval rendelkezik, logolt, visszakereshető.
2.5 Licit ajánlat módosítás: Az aukció ideje alatt Vevő módosíthatja az ajánlatát. Ez alól kivétel a
Villám licit, melynek során csak növelni lehet az ajánlati árat. Amennyiben a licitet Vevő változtatja,
az utolsónak megadott ajánlata lesz az érvényes ajánlata.
2.6 Licit ajánlat törlése: Amennyiben Vevő korábbi ajánlatára kattintva 0 Ft-ra módosítja ajánlatát,
úgy a korábbi licit érvénytelenné válik Ez alól kivétel a Villám licit, melynek során csak növelni lehet az
ajánlati árat.
2.7 Licit körök meghatározása:
Első licitkör: A regisztrált licitálók között meghirdetett licitkör. A licitkör hossza 3-4 munkanap. A
Megbízó által rögzített minimál ár (amennyiben meghatározásra kerül) a licitálók számára a Megbízó
kérésére rejtett.
A licitálók csak a saját ajánlataikat látják, a licit árak egymás számára nem nyilvánosak.
Az első licitkör sikeres, ha a Megbízó által rögzített minimál árat elérő vagy azt meghaladó ajánlat
érkezett be és a Megbízó elfogadta az ajánlatot.
Második vagy további licitkör: Amennyiben az első licit kör eredményét a Megbízó nem fogadja el,
úgy újabb licit kör kerülhet kiírásra. A licitkör hossza 3-4 munkanap. A Megbízó által rögzített minimál
ár – amennyiben meghatározásra került – a licitálók számára nyilvános. A licitálók vagy csak a saját
ajánlataikat látják, a licit árak egymás számára nem nyilvánosak, vagy második körként már nyílt licit
formájában egymásra tudnak licitálni 10.000 Ft-os lépcsőben. A további aukciós körök sikeresek, ha a
Megbízó elfogadta az ajánlatot.
2.8 Függő licitek: Az aukció lejártakor függő licit státuszba kerülnek a gépjárművek. A külön
menüpontba csoportosított hasonló státuszú gépjárműveknél kiemelten látszanak az egyes licitálók
ajánlatai. E menüpontban a részletes licittörténet, valamint az egyes licitáló saját ajánlata is
feltüntetésre kerül.
2.9 Sikeres licit: az aukció akkor sikeres, ha a Megbízó elfogadta a beérkezett legmagasabb vételárat.
Ekkor a nyertes emailen kap értesítést az elfogadott licitjéről. Az email tartalmazza a megnyert
gépjármű vételárának utalási helyét, illetve a további teendőket a gépjármű átvételével
kapcsolatosan. Sikeres licit esetén, a kiértesítéstől számított 10 munkanapon belül a megnyert
gépjárművet ki kell fizetni és el kell szállítani a megjelölt tárolási helyről.
2.10 Sikertelen licitek: A licit sikertelen, amennyiben Megbízó az aukció eredményét nem fogadta el,
és visszavonta az aukció alól.
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2.11 Nyílt licit: Amennyiben Megbízó nem fogadta el az első körös licit eredményt, nyílt licit
indítására kerülhet sor. Minden licitáló tehet ajánlatot, licitálás közben mindenki részére látszik az
aktuális legjobb ajánlat és 10.000 Ft-os lépcsővel lehet az aktuális árnál magasabb ajánlatot tenni.
Nyílt licit esetén, a lejáratkor árverés történik, és több autó aukciója zajlik egyszerre. Amennyiben a
licit lejáratához képest 5 percen belül érkezik újabb ajánlat, úgy a licit lezárási ideje 5 perccel
meghosszabbodik, tehát az aukció csak akkor ér véget, ha valaki már nem emel a nyertes ajánlaton a
lejáratot megelőző 5 percben.
2.12 Zárt (vak) licit: Licitálók a saját - maximális - ajánlatát teszik meg más ajánlatától függetlenül, a
rendszerben egyetlen jogosultsági szinten sem láthatóak licit közben az aktuális ajánlatok. Minden
ajánlat a licit lejáratáig szabadon módosítható vagy törölhető. Az aukció végén azonnal megjelenik az
eredmény a Függő licitek menüpontban, részletes licittörténettel. A Megbízó ezután dönt, hogy
elfogadja-e a beérkezett legmagasabb ajánlatot vagy új licit kört ír ki. Zárt licit esetén előfordulhat,
hogy azonos árral több licitáló is a legmagasabb ajánlatot teszi meg, ilyenkor a legkorábban
megajánlott licit ár a hivatalos nyertes.
2.13 Villám licit: Villámlicit alá olyan autók kerülnek, amelyek aukciója több körön keresztül
sikertelen volt, ugyanis a beérkezett legmagasabb ár nem érte el a Megbízó által elvárt minimum
árat. A jelzett Villámár megajánlásával bármikor lezárható az aukció. A Villámlicit időtartama sokkal
hosszabb, mint a Normál licit időtartama - általában a gépjármű legutóbbi licit zárásától számított 30
nap, ugyanakkor a Villám aukció mind a Megbízó részéről, mind pedig a licitálók részéről bármikor
lezárható. Villámlicit alatt minden licitáló tud a korábbi ajánlatánál magasabb árat megajánlani,
esetleges korábbi érvényes ajánlatot csökkenteni nem lehet, tehát a 30 napos ajánlati kötöttség
Villám licit alatt is áll. Az azonnali vételi szándékot a villámár megajánlásával lehet jelezni, ilyenkor az
aukció automatikusan záródik, az autó átkerül a Függő licitek menüpont alá, és amennyiben a
Megbízó elfogadja az ajánlatot, e-mailen küldjük a kiértesítést. A Villámlicitet a Megbízó is bármikor
lezárhatja, ha úgy látja, hogy mégis el kívánja adni a gépjárművet a beérkezett aktuális legmagasabb
ajánlati áron. A Villámlicit alatt lévő aukciók is lehetnek Nyílt vagy Zárt licitek.
2.14 Minimum (kikiáltási) ár kezelése szerinti licittípusok:
a. Licitálás közben látszik a minimális eladási ár (megbízói irányár).
b. Licitálás közben rejtve marad a minimális eladási ár.
Mindkét esetben a rendszer elfogad minimum ár (megbízói irányár) alatti ajánlatot is, így esetleg a
beérkező ajánlatok értéke jelzi, hogy a megállapított minimum ár tükrözte-e az autó piaci árát, vagy
sem. Ugyanakkor így a megbízó még eldöntheti, hogy az esetleges minimum ár alatti legjobb
ajánlaton mégis értékesíti-e a gépjárművet vagy sem.
2.15 Dolgozói licit: Megbízó és Közvetítő külön megállapodása alapján Megbízó dolgozói körében
meghirdetett zártkörű aukció.
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2.16 Minimum ár: Megbízó által megadott ár, mely az Közvetítő állapotfelmérése és értékbecslése
alapján kerül meghatározásra, figyelembe véve a gépjármű könyv szerinti értékét is.
2.17 Adatlap: A gépjárművek részletes adatait, valamint képeket tartalmazó felület. Bizonyos
esetekben a megtekintés helyszíne is itt kerül feltüntetésre.
2.18 Regisztráció: Vevő a www.auto-licit.hu oldalra történő regisztrációjával tudomásul veszi, és
akaratával mindenben megegyezőnek tekinti az „Általános Szerződési Feltételekben és
Üzletszabályzat Licitálók részére”-ben foglaltakat. Vevő köteles a regisztráció során valós adatokat
megadni, valamint olyan elérhetőséget biztosítani, amely Közvetítő számára a licitfolyamatokról való
tájékoztatást lehetővé teszi. Amennyiben Vevő helytelen adatokat ad meg, vagy megváltozott
elérhetőségéről Közvetítőt nem tájékoztatja, Közvetítő a kiértesítéseit kézbesítettnek tekinti.
3. MEGBÍZÓ FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGE
3.1 Megbízó felhatalmazza Közvetítőt, hogy a gépjármű(vek) állapotfelmérését elvégezze, majd az
állapotfelmérés eredményét a weboldalán bemutassa.
3.2 Amennyiben a Megbízó által elvárt minimum ár fölött zárul az aukció, úgy Megbízó az adott
gépjárművet köteles értékesíteni a nyertes Vevő számára. Amennyiben az aukció nem éri el a
minimum árat, úgy a Megbízónak kötelezettsége nincs, de ettől függetlenül értékesítheti a Vevőnek a
gépjárművet.
3.3 Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a licit rendszerben regisztrált ajánlatadóval liciten kívüli
megállapodást nem köt, és nem értékesíti az aukcióra küldött gépjárművet a Vevővel kötött
szerződéses kereteken kívül.
3.4 Megbízó vállalja, hogy ha elfogadta szóban vagy írásban a licit eredményét, úgy maximum 3
munkanapunk belül jelzi, hova kéri a vételárat elutalni, 10 munkanapon belül beszedi a nyertestől a
vételárat valamint megköti az adásvételi szerződést. Megbízó vállalja, hogy a vételár beérkezését
követően kötelezően átadja a gépjárművet. Amennyiben Megbízónak számlaadási kötelezettsége
van, úgy vállalja, hogy a vételár beérkezésének napján számlát állít ki a Vevőnek az eladandó
gépjármű vételáráról.
3.5 Amennyiben a sikeres licitálást követően, miután megbízó elfogadta a licit eredményét, Megbízó
mégis liciten kívül értékesíti a gépjárművet, vagy a vételtől neki felróható okokból eláll, illetve
megsérti a 3.4 pontban soroltakat, úgy köteles a licitált összeg 20%-át bánatpénz címén Közvetítőnek
megfizetni.
3.6 Megbízó köteles a Közvetítő által felmért gépjárműveket a felmérés idejében lévő állapotában az
átadásig megőrizni. Amennyiben a gépjárműben állapotromlás történik, Megbízó köteles 1 napon
belül jelezni Közvetítőnek. Az állapotromlás bejelentésének elmulasztása következtében meghiúsult
adásvétel esetén Megbízót a 3.5 pontban rögzített költségek terhelik.
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4. AZ KÖZVETÍTŐ FELADATAI ÉS FELELŐSSÉGE
4.1 Közvetítő kijelenti, hogy az internetes aukció lebonyolításához szükséges számítástechnikai
feltételekkel rendelkezik. Közvetítő az internetes honlapon megjelenő hirdetések, statisztikák,
valamint ezek lekérdezési, listázási lehetőségeit Megbízó számára biztosítja.
4.2 Közvetítő kötelezettséget vállal arra, hogy Megbízó értékesíteni kívánt gépjárműveinek internetes
aukciós rendszerben való részvételét biztosítja a Megbízó számára. Az internetes rendszer
adminisztratív felületéhez a hozzáférést igény esetén a Közvetítő biztosítja a Megbízó részére.
4.3 Közvetítő szavatolja az általa biztosított internetes aukciós rendszer folyamatos működését,
továbbá, hogy az internetes aukciós rendszer zárt és lekövethető rendszerként működik. Felelőssége
kiterjed Megbízó vagy Közvetítő által felvitt, a Gépjárművekre vonatkozó adatok változatlan
állapotban történő tárolására. Felelősséggel tartozik továbbá az Közvetítő az internetes aukciós
rendszerbe felvitt adatok Felhasználók által történő lekérdezhetőségéért.
4.4 Közvetítő kijelenti továbbá, hogy az esetleges hálózati hibákból eredő károkért felelősséget a
Megbízóval szemben nem vállal. Nem tartozik felelősséggel az Közvetítő az adatátviteli vonalakat
működtető vállalatok szolgáltatásaiból adódó hibákért, üzemidő kiesésért. Amennyiben az adatbázis
elérhetősége külső vagy belső okból tartósan (48 órát meghaladó ideig) szünetel, az Közvetítő köteles
a Megbízót azonnal értesíteni.
4.5 Közvetítő nem felelős Megbízó irányába a rendszerben regisztrált Vevők szerződésszerű
viselkedéséért, ajánlataiért. Közvetítő nem garantálja a Megbízó részére, hogy sikeres aukciót
bonyolít le, nem vállal felelősséget azért, hogy a nyertes Vevő végül valóban megállapodik-e
Megbízóval. Közvetítő nem vállal felelősséget a Vevők esetleges visszalépése miatt.

5. GÉPJÁRMŰVEK TÁROLÁSA
A gépjárművek tárolására vonatkozó szabályok külön megállapodásban kerülnek rögzítésre.

6. EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓDJA, SZABÁLYAI
Az értékesítendő Gépjárművek kezelésének a menete a következők szerint történik:
6.1 Közvetítő Megbízó kérésére elvégzi a gépjármű állapotfelmérését, értékbecslését, melyben
figyelembe veszi a Gépjárművek műszaki és esztétikai állapotát, Eurotax kalkulációját, használtautó
piaci árát, a várható keresletet és egyéb, használtautó piaci specifikus jellemzőket. Közvetítő az
értékbecslés eredményét jelzi a Megbízónak.
6.2 A Megbízó jóváhagyása után Közvetítő elindítja az aukciós ciklus első licitkörét. A licit indításra
Megbízó meghatározza a minimum árat az értékbecslés, könyvérték, egyéb belső szempontok
alapján, és ezt jelzi Közvetítőnek. A minimum ár az első licit körben a licitálók számára rejtett marad.

... ahol az eladó autó vevőre talál!

Minden licit indításkor Közvetítő elektronikus licitindítási értesítőt küld ki a feliratkozott licitálók
részére.
6.3 A licitkör határidejének lejártakor Közvetítő lezárja a licitkört és elküldi az értékelhető eredményt
és a licit történeteket Megbízónak. Értékelhető az az eredmény, ahol legalább 3 ajánlat érkezett a
meghirdetett gépjárműre vagy a beérkezett legmagasabb ár eléri a Megbízó által meghatározott
minimum árat. Megbízónak értékelhető eredmény esetén sincsen szerződéskötési kötelezettsége az
értékesítésre vonatkozóan.
6.4 Megbízó értékeli a licitkört. Sikeres licit esetén Megbízó értesíti Közvetítőt, hogy az aukción
nyertes autókereskedő részére kívánja értékesíteni a gépjárművet. Közvetítő megküldi a sikeres licit
értesítőt a nyertes számára, megjelölve a gépjármű értékesítési menetének a részleteit, bekéri a
nyertes árat, valamint igény esetén segít elkészíteni az adásvételi szerződéseket.
6.5 Amennyiben nem sikeres a licitkör, úgy folytatódik aukciós ciklus a második licitkörrel. Sikeres licit
esetén az autó értékesítése megtörténik a Megbízó és a nyertes kereskedés között. Amennyiben
sikertelen a licitkör, akkor a második aukciós ciklusban a licitálás újraindítható mindaddig, amíg
sikeres licitkör nem lesz. Második sikertelen kör után lehetőség van más licitálási technikák
bevonására, pl. csoportos értékesítés Megbízóval történt előzetes egyeztetés után.

7. KAPCSOLATTARTÁS
Közvetítő részéről:
név: Radva Csaba
telefonszám/fax: +36-70-948-7621 / +36-1-700-2495
e-mail: radvacs@auto-licit.hu

A kapcsolattartás és hivatalosan elfogadott kommunikáció formái:
email: radvacs@auto-licit.hu email címre és címről lehet levelet küldeni
postai út: Közvetítő és Megbízó hivatalosan bejelentett székhelye vagy megadott levelezési
címére lehet levelet küldeni
telefonon: Megbízó megadott telefonszáma és Közvetítő +36-70-948-7621 telefonszáma
között. A beszélgetések rögzítésre kerülhetnek.

8. PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS
8.1 Az internetes aukció lebonyolítása és a 6. fejezetben rögzített licitáltatási feladatok elvégzése a
Megbízó irányába díjmentesek.
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8.2 Megbízó tudomásul veszi, hogy Közvetítő által végzett sikeres internetes értékesítési szolgáltatás
ellenértéke – közvetítői díjként – csak a nyertes Vevő felé kerül kiszámlázásra.
8.3 Közvetítő Vevő részére sikeres licit esetén az értékesített autók eladási árából számítva ügynöki
jutalékszámlát állít ki. A jutalék mértéke a mindenkori hirdetmény szerint Megbízótól függően
változhat. Egyes Megbízók esetében a szolgáltatás a Vevő számára akár díjmentes is lehet. Az aktuális
jutalék mértéke minden egyes licitálás alkalmával az árajánlat megadását követően a képernyőn
megjelenik. Általános esetben a jutalék mértéke a következő:
1 – 999.999 Ft-eladási árig
1.000.000 – 1.999.999 Ft közötti eladási ár
2.000.000 – 2.999.999 Ft közötti eladási ár
3.000.000 Ft eladási felett millió Ft-onként

29.000,- Ft + ÁFA / gépjármű
39.000,- Ft + ÁFA / gépjármű
49.000,- Ft + ÁFA / gépjármű
további 10.000,- Ft + ÁFA / gépjármű

8.4 Megbízó tudomásul veszi, hogy Közvetítő az általa végzett állapotfelmérésről és értékbecslésről
állapotfelmérési díjat számláz ki. Az állapotfelmérés díja külön megállapodás hiányában
személygépjárművekre 15.669,-Ft + ÁFA / gépjármű, mely összeg a kért műszaki tartalomtól eltérően
változhat. Budapesten kívül tárolt Gépjárművek, valamint tehergépjárművek és speciális járművek
esetén az állapotfelmérés díja külön megállapodás részét képezi és kiszállási díj is felszámításra került.

9. ADATVÉDELEM
9.1 Közvetítő vállalja, hogy Megbízóval történő együttműködésével kapcsolatos tevékenysége során a
Megbízó vagy az általa képviselt társaság tevékenységével és ügyfeleivel kapcsolatos bármilyen
módon tudomására jutott minden adatot, információt, megoldást (a továbbiakban együtt: Bizalmas
Információ) üzleti titokként kezel és időbeli korlátozás nélkül megtart.
9.2 Közvetítő a jelen Általános Szerződéses Feltételekben vállalja, hogy a Bizalmas Információt
Megbízó előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül harmadik személynek nem adja ki és feladatkörén
kívül nem használja fel. Közvetítő vállalja, hogy a Bizalmas Információt nem használja fel arra, hogy
azok révén magának, vagy más személynek közvetlen vagy közvetett módon előnyt szerezzen, illetve,
hogy a Megbízónak vagy annak ügyfeleinek hátrányt okozzon.
9.3 Közvetítő tudomásul veszi, hogy minden olyan levél, irat, okirat és egyéb dokumentum,
számítógépes fájl, amely a Megbízó vagy az általa képviselt társaságok üzletmenetével, vagy
ügyfeleivel kapcsolatos, a Megbízó tulajdonát képezi, és vállalja, hogy azokat az együttműködés
megszűnését követően haladéktalanul visszajuttatja a Megbízó részére.
9.4 Közvetítő kijelenti, hogy a rárótt kötelezettségek minden Közvetítő részéről közreműködő
munkavállalót, teljesítési segédet (a továbbiakban együttesen: Közreműködő) is terhelnek, és
Közvetítő vállalja, hogy minden Közreműködőt ezen kötelezettségekről tájékoztat és felelősséget
vállal ezen személyek titoktartásáért is.

... ahol az eladó autó vevőre talál!

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK
10.1 A gépjármű átadását követően, a gépkocsi állapotában Vevőnél bekövetkezett változásért,
illetve bármilyen módosításért Közvetítő vagy Eladó semmilyen felelősséggel nem tartozik, illetve,
hogy a gépjármű eredetvizsgálatának elvégeztetése nem Eladó vagy Közvetítő terhe.
10.2 Amennyiben Vevő Közvetítő megkerülésével vásárol meg aukción meghirdetett gépjárművet,
Megbízó tudomásul veszi, hogy Közvetítő átmenetileg felfüggesztheti Vevő licitálási jogosultságát. Az
a 8.3 pontban meghatározott jutalék ilyen esetben is megilleti Közvetítőt.
10.3 Közvetítő internetes weboldalán regisztrált kereskedői ügyfélkör az Internet tján
ú tehet
egymástól függetlenül árajánlatot a felkínált Gépjárművekre a hirdetési felületen meghatározott
időpontig. Amennyiben a kereskedői ügyfélkör bármelyik tagjától igény jelentkezik a Gépjármű
személyes megtekintésére, Megbízó már most ygú nyilatkozik, hogy ahhoz hozzájárul.
10.4 Amennyiben a meghirdetett Gépjárművek a felek által kölcsönösen meghatározott, az első
licitkör kezdetétől számított 30 napos időtartamon belül nem kerülnek értékesítésre, illetve a
Gépjárműre a Megbízó által elfogadható ajánlat nem érkezik, akkor a Közvetítő jogosult a megbízást
visszamondani.

11. JOGVITA

11.1 Az Üzletszabályzattal, illetve az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak teljesítésével
kapcsolatban esetleg felmerülő vitákat Közvetítő és Megbízó elsősorban egymás közti egyeztetés
keretében rendezik. Amennyiben ezen egyeztetés nem vezet eredményre, Szerződő Felek kikötik a
Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

11.2 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók. A jelen Általános Szerződési Feltételek és
Üzletszabályzat Megbízók részére 2020. február 10. napjától hatályos. A 2018. augusztus 1. napjától
érvényes Általános Szerződési Feltételek és Üzletszabályzat Megbízók részére mai nappal érvényét
veszti.

Közvetítő továbbra is fenntartja a jogát jelen szerződés egyoldalú
módosítására.

Budapest,

2021. október 15.

