A Toyota Pénzügyi Zrt. hirdetménye a fogyasztókkal kötött zártvégű pénzügyi
lízingszerződések Általános Szerződési Feltételeinek ügyfelekre nem
kedvezőtlen egyoldalú módosításáról

Ezúton tájékoztatjuk fogyasztónak minősülő* lízingbevevő ügyfeleinket, hogy társaságunk a
hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 279. § (16)
bekezdésének** rendelkezése alapján a fogyasztókkal kötött, és még hatályos zártvégű pénzügyi
lízingszerződésekhez kapcsolódó Általános Üzletszabályzatának, az „ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI
FELTÉTELEK FORINT ALAPÚ ZÁRTVÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ” elnevezésű valamint
„ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK RÖGZÍTETT KAMATOZÁSÚ FORINT ALAPÚ ZÁRTVÉGŰ
PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ” elnevezésű Általános Szerződési Feltételeit (a továbbiakban
együttesen: ÁSZF) a Pest Megyei Főügyészség Közérdekvédelmi Osztály P.M. 1983/2017/2-I. számú
megkeresésében foglaltakra tekintettel 2019. március 1. napi hatállyal az ügyfelekre nem
kedvezőtlenül egyoldalúan módosítja.
1) Az ÁSZF VI.4.1. pontjában meghatározott lízingbeadói azonnali hatályú felmondási okok közül az
„amennyiben a Lízingbevevő az adataiban beállott változásról 5 munkanapon belül a Lízingbeadót
nem tájékoztatja;” körülmény mint felmondási ok törlésre kerül.
A módosítás azt eredményezi, hogy társaságunk a lízingszerződés felmondására önmagában az
adatokban beálló változás 5 munkanapon belüli bejelentésének elmulasztása miatt nem jogosult.
2) Az ÁSZF I.7.1. pontjának a lízingtárgy jogszavatosságával összefüggő rendelkezései az alábbiak
szerint módosításra kerülnek.
A lízingtárggyal kapcsolatos jogszavatosságért való lízingbeadói helytállási és kártérítési felelősség
kizárása törlésre kerül.
A lízingtárggyal kapcsolatos jogszavatossági jogoknak Lízingbeadó által a Lízingbevevő való
engedményezése, valamint a jogszavatossági jogoknak érvényesítési kötelezettségének a
Lízingbevevő általi átvállalása törlésre kerül.
A lízingtárggyal kapcsolatos jogszavatossági jogoknak a Lízingbevevő saját költségére és
kockázatára való érvényesítési kötelezettsége törlésre kerül.
A fenti módosítás azt eredményezi, hogy a Ptk. 6:411.§ (1) bekezdésének általános rendelkezése
szerint társaságunk szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs a lízingtárgyon olyan joga, amely
a lízingbevevőt a használatban korlátozza vagy a lízingtárgy használatát megakadályozza. Erre a
kötelezettségre a jogszavatosság szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a lízingbevevő
elállás helyett a szerződést felmondhatja. Felhívjuk ugyanakkor figyelmüket, hogy a fenti módosítás
nem érinti a felek általános együttműködési kötelezettségét, amelyet a jogszavatossággal kapcsolatos
ügyekben is a tőlük elvárható módon tanúsítaniuk kell.
3) A felek bírósági jogvitái rendezésére vonatkozó bírósági alávetés Általános Üzletszabályzat II.14.
pontjában valamint az ÁSZF X.11. pontjában továbbá egyedi pénzügyi lízingszerződésbe foglalt
rendelkezéseit az alábbiak szerint módosítjuk.
Általános Üzletszabályzat II.14. pontjának módosított rendelkezése:
„Az Üzletfél és a TOYOTA Pénzügyi Zrt. közötti szerződéses jogviszonyból eredő vagyonjogi
jogvitákra Felek – hacsak a peres eljárás kizárólagos illetékesség alá nem esik – az általános és

vagylagos illetékességgel rendelkező bíróság mellett nem kizárólagos jelleggel kikötik a Budapesti
II. és III. kerületi Bíróság illetve a Tatabányai Törvényszék alávetésen alapuló illetékességét is.”
ÁSZF X.11. pontjának valamint az egyedi pénzügyi lízingszerződés módosított rendelkezése:
„A Felek a jelen szerződésből fakadó vagyonjogi jogvitákra – hacsak a peres eljárás kizárólagos
illetékesség alá nem esik – az általános és vagylagos illetőségű bíróságok mellett nem kizárólagos
jelleggel kikötik a pertárgy értékétől függően a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság vagy a
Tatabányai Törvényszék alávetésen alapuló illetékességét is.”
A fenti módosítás azt eredményezi, hogy Ön mint fogyasztó a társaságunkkal szemben peres eljárást a
választása szerint a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. szerinti általános illetékességi
bíróságon, a vagylagos illetékességű bíróságon, illetve vagyonjogi jogvita esetén akár a hivatkozott
alávetéses bíróságon is indíthat, ugyanakkor társaságunk Önnel szemben bírósági eljárást kizárólag a
fogyasztókkal szembeni eljárásokra irányadó kizárólagos illetékességű bíróságon indíthat.

*Hpt. 6.§ (1) 28. pont: fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok
érdekében eljáró természetes személy;
**Hpt. 279.§ (16): A pénzügyi intézmény az ügyfél számára nem kedvezőtlenül egyoldalúan
módosíthatja az ügyféllel kötött szerződés feltételeit.
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