
Szolgáltatás típusa Szolgáltatás megnevezése Vállalási határidő Ár

Nullás igazolás kerületi parkolási engedélyhez 10 munkanap 3 500 Ft                                           

Forgalmi engedély pótlása 10 munkanap 15 000 Ft                                         

Rendszám pótlása elvesztés vagy sérülés esetén 10 munkanap + 30 nap 30 000 Ft                                         

Rendszám pótlása (második pótlás vagy egyedi esetén) 10 munkanap 30 000 Ft                                         

Regisztrációs matrica pótlása 10 munkanap + 30 nap 6 000 Ft                                           

Üzembentartó személyének bejegyzése / módosítása / törlése 10 munkanap változó

Forgalomból kivonás üzembentartó módosítása nélkül 10 munkanap 6 500 Ft                                           

Vontatási adatok bejegyzése 10 munkanap 10 500 Ft                                         

Tulajdonjog bejegyzése 10 munkanap változó

Okmányirodai ügyintézéshez meghatalmazás kiadása 10 munkanap díjmentes

Üzemanyagkártya pótlása (kártya legyártással együtt) 10 munkanap 3 000 Ft                                           

Üzemanyagkártya PIN pótlása 5 munkanap 3 000 Ft                                           

Üzemanyagkártya átirányítása 2 munkanap díjmentes

Üzemanyag hivatalos árlisták riportolása 5 munkanap 6 000 Ft                                           

Üzemanyagkártya tiltása azonnal díjmentes

Beavatkozáshoz kapcsolódó beszállítói számla másolat és/vagy munkalap biztosítása 5 munkanap 3000 Ft/ db

Forgalmi engedély másolatának megküldése 2 munkanap díjmentes e-mailes küldés esetén

Törzskönyv másolatának megküldése 2 munkanap díjmentes e-mailes küldés esetén

Vezetői meghatalmazás pótlása 2 munkanap díjmentes e-mailes küldés esetén

Biztosítási zöldkártya pótlása 2 munkanap díjmentes e-mailes küldés esetén

Közjegyző által hitelesített külföldre-viteli engedély ügyintézése magyar 10 munkanap 20 000 Ft                                         

Közjegyző által hitelesített külföldre-viteli engedély ügyintézése angol 10 munkanap 40 000 Ft                                         

Magyar autópálya matrica vásárlása 2 munkanap 3 000 Ft + matrica

Külföldi autópálya matrica vásárlás 10 munkanap 5000 Ft+ matrica

Autópálya matrica átírása 2 munkanap 5 000 Ft                                           

Ad-hoc riportok készítése 10 munkanap 25 000 Ft                                         

Ügyfél igény alapján több évre vonatkozó egyedi kimutatás készítése 15 munkanap 50 000 Ft                                         

MyArval kimutatások hozzáférése azonnal díjmentes

MyArval kimutatások továbbküldése 2 munkanap 5 000 Ft                                           

Szerviz előélet megküldése 10 munkanap 5 000 Ft./autó

MyArval onsite képzés megtartása egyedi időpontra díjmentes

Független szakértő által végzett állapot felmérés 10 munkanap 15000 Ft+ utazási költség

Műszaki igazságügyi szakértői szemle 10 munkanap 50 000-tól

Szerződésmódosítás / hossszabbítás 2 - 30 munkanap (2) díjmentes

Szerződésmódosítás szolgáltatásbővítés esetén 2 - 10 munkanap (2) díjmentes

Eurotax kalkuláció készítése (/db) kivéve sales to driver 10 munkanap 12 000 Ft                                         

Büntetés kezelés 5 munkanap 2 000 Ft                                           

Gumiabroncs kiszállítása Ügyfél által megjelölt helyszínre (/autó) 5 munkanap 10000 Ft+ kiszállítás költsége

Futár szolgáltatás 2 munkanap 3 500 Ft                                           

Megjegyzés

Az árak nettó értékek, nem tartalmazzák az ÁFA-t.

Az árlista 2021.október 1.-től érvényes.

(1) Évente kétszer, július és március

(2) Az érintett gépjárművek darabszám függyvényében változik.

Kérdés esetén forduljon személyes kapcsolattartójához.

Független szakértői vizsgálatok

Egyéb szolgáltatások

Szerződéskezelés

Okmányiroda

Üzemanyagkártya ügyintézés

Dokumentumok, biztosítás

Autópálya matrica ügyintézés

Riportok



Service Category Name of the service Deadline Price

No debt certificate for parking authorization 10 workdays 3 500 HUF                                 

Replacement of lost registration book 10 workdays 15 000 HUF                               

Replacement of lost or damaged license plate 10 workdayss + 30 days 30 000 HUF                               

Replacement of license plate (second time or for unique license plate) 10 workdays 30 000 HUF                               

Replacement of registration sticker 10 workdayss + 30 days 6 000 HUF                                 

Registration / change / deletion of registered keeper 10 workdays various

De-registration without changing the registered keeper 10 workdays 6 500 HUF                                 

Towing data registration 10 workdays 10 500 HUF                               

Registration of ownership 10 workdays various

Authorization for administration in the registration office 10 workdays free of charge

Replacement of lost fuel card 10 workdays 3 000 HUF                                 

Request for new fuel card pin code 5 workdays 3 000 HUF                                 

Fuel card redirection 2 workdays free of charge

Official fuel price report 5 workdays 6 000 HUF                                 

Fuel card blocking immediately free of charge

Copy of maintenance related supplier invoices 5 workdays 3000 HUF each

Copy of the registration book 2 workdays free of charge via mail

Copy of the ownership certificate 2 workdays free of charge via mail

Replacement of driver authorisation 2 workdays free of charge via mail

Replacement of insurance green card 2 workdays free of charge via mail

Notary certificated authorisation for going abroad with the car in HU 10 workdays 20 000 HUF                               

Notary certificated authorisation for going abroad with the car in EN 10 workdays 40 000 HUF                               

Purchase of Hungarian highway ticket 2 workdays 3000 HUF + sticker

Purchase of Foreign highway ticket 10 workdays 5000 HUF + sticker

Highway ticket redirection 2 workdays 5 000 HUF                                 

Preparing Ad-hoc report 10 workdays 25 000 HUF                               

Special report with data of more than one year requesed by the client 15 workdays 50 000 HUF                               

MyArval reports via online platform immediately free of charge

MyArval reports via e-mail or post 2 workdays 5 000 HUF                                 

Maintenance history overview 10 workdays 5 000 HUF/car

MyArval onsite training agreed date free of charge

Condition assessment made by an independent expert 5 workdays 15000 HUF + travel costs

Technical legal expert assessment 10 workdays 50 000 HUF                               

Contract modification / prolongation 2 - 30 workdays (1) free of charge

Contract modification in case of extension 2 - 10 workdays (1) free of charge

Preparing Eurotax calculation (/pc) 10 workdayss 12 000 HUF                               

Fine management 5 workdayss 2 000 HUF                                 

Delivery of tires for the client's address (4 pc) 5 workdays 10 000 HUF + logistics costs

Delivery of documents 2 workdays 3 500 HUF                                 

Note

Prices are given excluding VAT

The pricelist is valid from 01.10.2021

(1) Depends on the number of the vehicles

*Twice a year, July and March

In case of any question contact your Account Manager

Contract management

Other services

Registration office

Fuel card management

Documents / Insurance

Highway ticket management

Reports

Independent expert studies
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