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VOLKSWAGEN ARTEON R-LINE 2.0 TDI DSG 150LE 13 790 000 Ft 
Gas-Car egyedi ár 

 

GAS-CAR TARTÓSBÉRLET 
PREMIUM QUALTY FLEET MANAGEMENT 

 

Futamidő 24 hónap 36 hónap 48 hónap 

Km futás 20 000 km/év 20 000 km/év 20 000 km/év 

Önerő 10% 10% 10% 

Finanszírozás / monthly financial fee    

Cégautóadó-gépjárműadó / vehicle tax    

Kötelező biztosítás / liability    

CASCO biztosítás / CASCO insurance    

GAP biztosítás / GAP insurance    

Teljes körű szervizelés / all-round service    

NETTÓ BÉRLETI DÍJ 184 420 Ft 176 970 Ft 171 430 Ft 
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TARTÓSBÉRLETI FINANSZÍROZÁS 

 

HUF változó kamatozás Tartalmazza Maradványérték 

finanszírozási alap 3 havi MNB BUBOR 
1 éves kamatperiódus 

 Gépkocsi beszerzési ár 
 vagyonszerzési illeték 
 forgalomba helyezés 

Garantált FIX maradványérték 
Korrekt kárelszámolás 
Vevőkijelölési jog biztosítása 

 
TARTÓSBÉRLETI FINANSZÍROZÁS ELŐNYEI 

 

 TARTÓSBÉRLET 

Finanszírozási alap Nettó vételár  

Tulajdonos, akinek a könyveiben szerepel és ÉCS-t számol el Bérbeadó 

Bérleti díj Áfa tartamának visszaigényelhetősége IGEN 

Maradványérték kockázat viselése Bérbeadó 

Üzemeltetési kockázat viselése Bérbeadó 

 

 

 

 

Kinek ajánljuk? 

Kis- és középvállalkozások (KKV) akár 1-2 db -
os jármű beszerzéséhez 

Nagyvállalati járműpark beszerzéséhez, teljes 
körű flottakezeléséhez 

 

Bérelhető járműkategóriák 

Új beszerzésű személygépjármű minden 
kategóriában és márkában 

Új beszerzésű kishaszon gépjármű,  
max. 3,5T össztömegig. 
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GAS-CAR TARTÓSBÉRLETI SZOLGÁLTATÁSOK  

 
ALAP  

SZOLGÁLTATÁS 
SZERVIZ 

SZOLGÁLTATÁS 
GUMI  

SZOLGÁLTATÁS 
PRÉMIUM 

SZOLGÁLTATÁSOK 

Finanszírozás 
HUF, 3 havi MNB BUBOR 
Garantált fix maradványérték 

    

Gépjármű-, cégautóadó 
Jogszabály szerinti gépjármű- és cégautó adó 
bevallása, megfizetése 

    

KGFB felelősségbiztosítás 
Kül- és belföldön érvényes kötelező 
felelősségbiztosítás 

    

CASCO biztosítás 
Kül- és belföldön érvényes CASCO. Biztosítási önrész 
10% ill. min. 50 000 Ft 

    

GAP biztosítás 
Piaci és tőke érték különbözetének fedezete 
totálkár vagy lopáskár esetén 

    

Kötelező szervizelés 
- Műszaki vizsgáztatás 
- Időszakos felülvizsgálat 

    

Teljes körű szervizelés 2 
- Kopó- forgó alkatrészek cseréje 
- Eseti, garancián túli javítások 

    

Évszaknak megfelelő gumi 
Évszaknak megfelelő gumiabroncs biztosítása, 
időszakos szerelése, tárolása 

    

Asszisztencia 
Műszaki meghibásodás, káresemény esetén 3 órán 
belüli segítség nyújtás 

    

Cseregépkocsi 
Káresemény vagy javítás kapcsán korlátlan idejű 
cseregépkocsi biztosítása 

    

Szervizsofőr 
A gépkocsi mozgatása bérlő telephelye és a szerviz 
között. 

    

Üzemanyagkártya 
A felhasznált üzemanyag kedvezményes értéken 
kerül továbbszámlázásra! 

    

Autópálya  
Magyarországi országos autópálya használati díj 
megfizetése 

    

2 Teljes körű szervizelés esetén a karbantartási költségekkel kapcsolatban nincs tételes elszámolás! 
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GAS-CAR TARTÓSBÉRLET 
PREMIUM QUALTY FLEET MANAGEMENT 
 

A GAS-CAR TARTÓSBÉRLET egy teljes körű szolgáltatás, melynek középpontjában nem 
csupán a gépjármű pénzügyi finanszírozása, hanem az üzemeltetéssel kapcsolatos 
mindennemű feladat ellátása áll. 
 

 

 PRÉMIUM MINŐSÉGŰ SZOLGÁLTATÁS  

 HOSSZÚTÁVÚ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉS 

 

 

 

Referenciáink a teljesség igénye nélkül 

 

                         
 

                         
 

                 
 
 

 
 

 

RÓLUNK MONDTÁK 

„Azért választottam sok ajánlat közül a GAS-CAR Kft-t, mert az ígért szolgáltatás 

valóban leveszi a flotta kezelésének gondját a cégem válláról, és tervezhetővé 

teszi annak költségeit.   

És azért folytatom Velük az együttműködést az első bérleti időszak lejárta után is, 
mert be is tartották, amit ígértek..”  
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amit kínálunk Partnereink részére … 

 
TARTÓSBÉRLET ESETI BÉRLET ÜZEMELTETÉS 

Személy- és 
kishaszongépjárművek 

tartósbérletbe adása teljes körű 
flottakezelési szolgáltatással  

Partnereink részére 
cseregépjármű ill. rövidtávú, 

eseti bérleti gépjárművek 
biztosítása 

Partnereink saját tulajdonú 
gépjárműveinek flottakezelési 

szolgáltatása 

 

 

 

amit a Gas-Car Kft.-ről tudni érdemes … 

1994 3 500 90 Magyar 
alapítás éve telephely autó ügyfél tulajdonosi kör 

 

 
 

amiért minket érdemes választani … 

 

SZEMÉLYES, DEDIKÁLT KAPCSOLATTARTÁS 

ÜZEMELTETÉS: 3 saját telephelyünknek köszönhetően közvetlen operatív kapcsolattartás, teljes körű 
ügyintézési joggal a felmerülő problémák gyors és hatékony megoldásához. 

SZERZŐDÉSEK, AJÁNLATOK: dedikált kapcsolattartó a szerződéses kérdések, ajánlatok, beszerzések 
ügyintézéséhez, biztosítva ezzel a zökkenésmentes együttműködést. 

 

SAJÁT ERŐFORRÁSOK A PRÉMIUM MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSÉRT 

 Saját járműpark a cseregépkocsi és rövidtávú eseti bérleti igények kiszolgálására. 

 Saját gépjárművezetők a hozom-viszem szolgáltatás biztosítására 

 Regionális saját telephelyek Partnerink gyors elérésére 
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VOLKSWAGEN ARTEON R-LINE 2.0 TDI DSG 4-AJTÓS 
 

 
 
 
Az Ön által kiválasztott modell a következő: 
Motor: 1968 ccm 
Teljesítmény: 110 KW / 150 LE 
Sebességváltó: DSG váltó 7 fokozatú 
Szín: Mangan-szürke metál (5V5V) 
Kárpit: Ülés: fekete / ajtó: fekete (OH) 
Műszerfal: fent: fekete/ lent: fekete 
 
Az autó alapfelszereltsége: 
8 hangszóró 
Abroncs 245/45 R18 
Autóemelő és szerszámkészlet 
Automatikus fényszóró bekapcsolás 
Belső tükör automatikus elsötétedéssel 
Biztonsági kerékcsavarok 
Biztonsági öv elöl, 3 pontos automata, 
Biztonsági öv kontroll elöl/hátul 
Biztonsági övek a második üléssorban 
Bőr váltógomb borítás 
Csatlakozó a könyöktámasznál (12 V-s) 
Dekorbetét "Piano Black" a középkonzolon 
Dekorbetét Aluminium 
Digital Cockpit 

Digitális rádióvétel (DAB+) 
Dinamikus fényszóró magasságállítás 
Elakadásjelző háromszög 
Elektromos rögzítőfék, "Auto-Hold" 
Elektromosan behajtható külső tükrök 
Elektronikus indításblokkoló 
Elektronikus kézifék 
Elektronikus stabilitás vezérlés (ESP), 
Esőérzékelős ablaktörlő-berendezés 
Fáradtságérzékelő szenzor 
Fejtámla hátul (3 db) 
Fejtámlák elöl 
Fekete tetőkárpit 
Fényszóró szabályzás "Light Assist" 
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Fordulatszámmérő, napi km.-számláló, 
Függönylégzsák elöl/hátul 
Fűthető ablakmosófúvókák 
Fűthető első ülések 
Gerinctámasz elöl 
Gumiabroncs légnyomás kontrol-lámpa 
Gyalogosfelismerő rendszer 
Hátsó lámpa LED-technikával 
Hegymenet asszisztens 
Hővédő üvegezés 
ISOFIX előkészítés hátul 
Kétszólamú kürt 
Kilépő világítás az első ajtókban 
Klímaberendezés "Climatronic", 3 zónás 
Komfort indításfunkció "Keyless Sart" 
Könnyűfém keréktárcsa 8Jx18 "Sebring" 
Könyöktámasz elöl 
Krómkeretes műszerek 
Krómozott díszléc az ablakkeretekben 
Krómozott oldalvédő díszléc alul 
Lábtérvilágítás elöl 
LED-es főfényszóró 
LED olvasólámpa elöl és hátul (2-2 db) 

Magasságállítható első ülések 
Média-csatlakozó USB „C” típusú 
Multifunkciós bőrkormány (3 küllős) 
Nem dohányzós kivitel 
Nemesacél küszöbök elöl 
Normál méretű könnyűfém pótkerék 
Osztott, dönthető hátsó üléstámla, 
Öntömítő abroncsok 
Parkolóradar elöl/hátul 
Pedálok "Nemesacél" 
Progresszív kormányzás 
Rádió "Ready 2 Discover" 
Sávtartó rendszer "Lane Assist" 
Sportülések elöl 
Start-Stop rendszer 
Szőnyegbetét elöl/hátul 
Távolságtartó automatika (ACC) 
Telefonelőkészítés "Bluetooth" 
Üléshuzat Mikrovlies "ArtVelours" 
Vezeték nélküli App-Connect 
Vezető- és utasoldali légzsák elöl, 

We Connect Plus, 1 évig ingyenes 

 
 
A gépkocsi ajánlott kiskereskedelmi ára extra felszereltség nélkül:  14 893 670,- HUF  
 

Színe: Mangan-szürke metál fényezés 236 220,-- HUF 
 
 
 

Az Ön által választott gyári extra felszereltségek:     
 

Design csomag (W9A)  270 510,-- HUF  
 - választható 30 színű megvilágítás 
 - sötétített üvegezés a "B" oszloptól 

Easy Open csomag (PE1)  337 820,-- HUF  
 - csomagtérajtó komfortnyitással 
 - kulcs nélküli nyitás/zárás és indítás "Keyless Access", indítógomb a középkonzolon 

Komfort csomag, IQ.Light (W9N)  612 140,-- HUF  
 - klímakezelő elemek hátul 
 - USB-csatlakozó, "C" tipusú iPod/iPhone kompatibilis 
 - fűthető hátsó szélső ülések 
 - kulcs nélküli nyitás/zárás és indítás "Keyless Access" 
 - 230V-os csatlakozó a könyöktámasz hátoldalán 
 - IQ.Light, LED-Mátrix-főfényszóró 
 - LED-es nappali fény kanyarfénnyel dinamikus fényszóró szabályzás (DLA) 
 "Dynamic Light Assist" dinamikus fényszóró magasságállítás LED-lámpa rossz látási viszonyokhoz 

Multimedia csomag (W9E)  350 520,-- HUF  
 - navigáció berendezés "Discover Media" 
 - "Streaming & Internet" 
 - közlekedési tábla felismerő rendszer 
 - "Comfort" telefonelőkészítés 
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Safety Plus csomag (W9U)  444 500,-- HUF  
 - tolató kamera "Rear View" 
 - oldallégzsák hátul 
 - sávtartó rendszer "Lane Assist" travel assist emergency assist 
 - gumiabroncs légnyomás ellenőrző rendszer 
 - proaktív utasvédelmi rendszer ablak(-ok), tolótető bezárása biztonságiöv előfeszítés 
 - Park Assist parkolást segítő rendszer parkolóradar elöl/hátul 
 - sávváltást segítő rendszer "Side Assist" 

Üléshuzat Mikrovlies "ArtVelours" ($4J)  0,-- HUF  
 

  

A gépkocsi ajánlott kiskereskedelmi 
 ára extrafelszereltséggel:  17 145 380,- HUF 
Árengedmény: - 3 355 380,-- HUF 

  

Ajánlati ár az Ön számára: 13 790 000,- HUF 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Azonosító: 3065 ERTE003 920/989/2021.08.26 13:10:29 

4. oldal, összesen: 4 

 

 
 

 


