
 
 
 
 
 

 
 

CAPITAL rent2own
®
 

SZABÁLYZAT 

a letét/első részlet fizetésének ütemtervéről 
 

1. A CAPITAL rent2own
® 

rendszerben
 
Résztvevőnek meg kell adnia személyes adatait, így különösen az 

alábbiakat: 
 

1.1. Teljes neve  
1.2. Tartózkodási helye 
1.3. Levelezési címe és e-mail címe 
1.4. Mobil telefonszáma, és/vagy telefonszáma 
1.5. A megszerezni kívánt vagyontárgy, ingatlan, személygépkocsi vagy egyéb “rent2own” vagyontárgy típusa és teljes (bruttó) 

értéke. 
 

Az Ön személyes adatait bizalmasan kezeljük és harmadik személyek számára nem továbbítjuk. 

 

2.  A letét/első részlet fizetésének ütemterve (Szabályzat): 

2.1. A Résztvevő jogosult a leghosszabb futamidőt választani arra, hogy a havi törlesztő részletek befizetésével kiegyenlítse a 

ráeső 30%-os letét összegét, amely futamidő személygépkocsik esetén 2 évtől 5 évig, szokásos vagyontárgyak esetén 10 

évig, és (egyedi megállapodás alapján) jelentős értékkel bíró vagyontárgyak esetén 22 évig terjedhet; 

2.2. A kiemelt Résztvevő befizetéseihez igazodva, az előre meghatározott előírások alapján a részletfizetésre megállapodott 

időtartam automatikusan kedvezményes lesz (a megállapodás szerinti futamidő rövidül, és/vagy csökken a megállapodás 

szerinti összeg);  

2.3. A kezdő befizetés vagyontárgy esetén a megszerezni kívánt összeg 1%- a, jármű esetén 2%- a, bútor esetén 3%- a, 

motor esetén 4%- a, de lagalább 499 € * jármű, bútor és motor, valamint 999 €* vagyontárgyak esetén; * EU tagállam és 

fejlett piaccal rendelkező országok esetén alkalmazandó. 

2.4. A befizetések teljesítésére banki átutalással vagy hitel/bankkártyával van lehetőség, feltéve, hogy költségkímélés céljából 

megengedett a csoportos átutalás alkalmazása, azzal, hogy a csoportos átutalás esetén kötelező a Résztvevők listájának 

részletezése és jellemzők szerinti meghatározása;  

2.5. A Résztvevő bármikor, indoklás nélkül beszűntetheti a befizetéseit, és a befizetett összeg visszatérítését követelheti, 

amely atomatikusan elfogadást nyer, majd a lehető legrövidebb időn belül (8 banki munkanap) visszautalásra kerül, 

levonva belőle a kezdő befizetést és a Rendszerben járó bónuszokat vagy jutalékokat;  

2.6. Amennyiben a Résztvevő a részletfizetési ütemtervében megállapodott időtartam alatt nagyobb összegű bfizetést teljesít, 

csökkentheti a további havi részleteit. 

 

       3.   CAPITAL rent2own®: 

   

3.1. A Résztvevő azt követően veszi át a CAPITAL rent2own
® 

rendszertől a kiválasztott terméket, hogy a tervezett letétet 

befizette (akár személyes befizetés útján és/vagy a hálózatban való közreműködésén keresztül) és ehhez – az előre 

meghatározott előírások és eljárási szabályok értelmében - nincs szükség arra, hogy hitelképes legyen, nincs szüksége 

sem adóstársra, vagy kezesre, a nagykorúság elérése után nincs életkor szerinti megkötés, sem jövedelmi helyzethez 

kötött előírás, és a választott vagyontárgynak 420, míg bútor és jármű esetén 84 hónapon keresztül a 

HASZNÁLÓJA/VEVŐJE lesz;  

3.2. A vagyontárgy HASZNÁLÓJA/VEVŐJE, egyedi kérelme alapján kötelező érvényű igazolást kap a tulajdoni hányadról 

(amely tanúsítja, hogy a vagyontárgy eszmei hányada őt illeti), azaz minden egyes  befizetett hónap a tulajdon 1/420- adik 

eszmei hányadának felel meg; 

3.3. Az utolsó részlet kifizetését követően a HASZNÁLÓ/VEVŐ bármikor kezdeményezheti a rent2own termék tulajdonjogának 

megszerzését, vagy az 1/1 tulajdon, harmadik személyre való átruházását, ahogy jogosult arra is, hogy határozatlan időre 

(999 évre) megtartsa a fennmaradó tulajdoni helyzetet;   

3.4. A HASZNÁLÓ/VEVŐ a rent2own termékkel kapcsolatos törlesztés jogát harmadik félre átruházhatja vagy eladhatja, 

amely magában foglalja a végrendelkezés jogát is, és amely – a törvényes öröklés rendjétől eltérően – közvetlenül 

hatályos.    
 

 

Hely és dátum:__________________________________________________ 
 

Teljes név és családi név: __________________________________________________ 
 

  Aláírás:__________________________________________________ 
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