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Szaktanácsadód a végleges flotta ajánlatot megjelöli Flotta E-Szerződéssé és ezáltal a 

Hilti Online-ra regisztrált e-mail címedre érkezik egy automatikus e-mail – a flotta 

ajánlat linkjével ( Részletek ).

Az automatikus e-mail felhívja a figyelmed, hogy a szerződés digitális aláírását követően ne 

mulaszd el a hu-flotta@hilti.com e-mail címre:

1. Garanciavállaló nyilatkozatot szkennelve továbbítani ( melyet a Szaktanácsadód külön 

e-mailben megküld a részedre ). Aláírás, céges pecsét nélkül + 2 tanú szükséges.

Ezt követően az eredeti 2 példányt kérjük postázd a Hilti Hungária Kft. címére: 

1033 Budapest, Ángel Sanz Briz út 13. – egy általunk aláírt példányt visszapostázunk.

2. Csoportos beszedési beállításáról ( célszerű internet bankon keresztül ) képernyőfotót 

készíteni és megküldeni.

3. Óvadék utalásról képernyőfotót készíteni és megküldeni ( amennyiben pénzügyi 

biztosítékként megjelöltük az óvadékot ). Az óvadék bruttó összegét ill. azt, hogy ez hány 

havi havi díjnak felel meg, arról úgyszintén szantanácsadód tájékoztat. Pl. Óvadék= br. 

300.000 Ft, mely 6 havi havi díjnak felel meg ( pl. össz. havi díj br. 50.000 Ft x 6= br. 

300.000 Ft az utalandó óvadék összege )

Technikai követelmény az E-Szerződéshez: 

• Laptop ( preferált ), asztali számítógép ( preferált ), telefon, tablet ( opcionális )

• Operációs rendszer friss legyen az adott eszközön

• Ajánlott böngésző: Google Chrome 
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Részletek linkre kattintva kérjük lépj be a Hilti Online fiókodba Ezáltal közvetlenül a véglegesnek tekinthető flotta ajánlatodat tekintheted át2 3

Adott gépekhez külön szervezeti azonosítót ( mely megjelenik a flotta címkén ) ill 

költséghely azonosítót is hozzárendelhetsz, ez alapján pedig szerkeszthetővé válik a 

havi flotta számlád
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2a Ha bejelentkezést követően az alábbi hibaüzenet fogadna, 

kérjük a Kijelentkezés gombra kattintva lépj ki a Hilti Online 

fiókodból vagy a hilti.hu oldalán jelentkezz be Hilti Online 

fiókodba és lépj ki. Ezt követően kérjük kattints újra kattints az 

e-mailben található Részletek gombra és folytasd a 

bejelentkezést flotta ajánlatunk eléréséhez.
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Lejárati ciklus ill. annak hónapjának beállítása. Alapértelmezett lejárati ciklus: féléves. 

Az eredeti futamidő lejártát követő, általad megadott hónaphoz igazodva járnak le a 

gépek. Szerkesztésre kattintva módosítható.

Féléves lejárati ciklus - Példa:

• Rendelés dátuma: 2022.04.22

• Futamidő kezdete: 2022.05.01

• Eredeti futamidő – 48 hónap – vége 2026.04.30.

• Általad megadott lejárati ciklus hónapja: Június ( ezáltal automatikusan a másik 

lejárati hónapod a félévvel későbbi December lesz )

• Ennek megfelelően a gépek nem 2026.04.30-án járnak le, hanem 2 hónappal 

később, 2026.06.30-án. Amennyiben 2026.08.31-én járna le géped, a végleges 

lejárati dátumod 4 hónappal később, 2026.12.31 lenne.

5a

Havi 

lejárati 

ciklus 

helyett...

Féléves 

ciklus

Flotta megújításért felelős kontakt személye is ugyanitt módosítható. Alapértelmezett 

kontakt a szerződést aláíró partner – aki egyben a Flotta kapcsolattartó személye is 

lesz automatikusan - ,vagyis a Te személyed. Amennyiben ettől eltérő megújításért 

felelős kontaktot kívánsz megadni, akit kimondottan a flotta megújításokkal vagy 

begyűjtésekkel kapcsolatban kereshetnek kollégáink vagy automatikus e-mailt nekik 

címezve küldhetünk, akkor válassz ki egy másik kollégát a listából.

5b

Lejárati ciklus ill. a Flotta megújításért felelős kontakt módosítása a Szerkesztésre 

kattintva érhető el:

https://www.youtube.com/watch?v=okEz4E7FPO4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=okEz4E7FPO4&feature=youtu.be
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Kézbesítési információ = Szállítási cím módosítása / Új rögzítése6

Szállítás = szállítási határidő megadása ill. tájékoztatás a mennyiségtől függő várható 

szállítási dátumról. 

Egyszeri ütemezése beállítása ( Egyszeri szállítás )
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Számlázási információ + Ajánlat elfogadása/visszautasítása

Elfogadás esetén ajánlatunkat tartalmilag elfogadtad és rendszerünk egy következő oldalra navigál, ahol különböző adatokat kérünk 

megadni.

Visszautasítás esetén kérjük vedd fel a kapcsolatot Szaktanácsadóddal egy ismételt ajánlat elkészítéséhez.
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Fizetési információs adatok megadása9

Adószámod ezáltal kerül rá a Flotta Szerződésre, kérjük 

ügyelj a pontos ada bevitelére

Bank neve, ahol a csoportos beszedési megbízást rögzíted

Bankszámlaszámod, bármilyen formátumban, amire a 

csoportos beszedési megbízást rögzíted

Számláidat ezentúl elektronikus formában, az itt 

megadott e-mail címedre továbbítjuk

Helység = Szerződésre rákerül az aláírás helyszíne

Óvadék mértéke ( bruttó Ft ) = Br. Havi díj x Óvadék havi díj szorzószám

Kérjük, pontosan az általa megadott összegeket add meg, utalnod ennek megfelelően 

szükséges. Számlát erről nem készítünk, a Flotta E-Szerződés részeként az Óvadék 

szerződés a számviteli dokumentum.

Amennyiben pénzügyi biztosítékként nem jelöltünk meg óvadékot, kérjük, hogy mindkét 

mezőbe 0-t írj.

Óvadék havi díj szorzószám = óvadék összege hány havi 

díjnak felel meg, melyről Szaktanácsadó kollégánk 

tájékoztat
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Elektronikus aláírásra vonatkozó hozzájárulás10

Szerződés aláírásának indítása – kérjük kattints az Aláírás

ikonra ( összesen majd 3 helyen kell aláírnod a szerződés )
11a

Felugró ablakban látható lesz az „aláírási minta” – Kérjük kattints az 

Alkalmazás és Aláírás-ra – ezáltal a Flotta Keretszerződést már alá is írtad és 

automatikusan át is ugrik a következő helyre, ahol alá kell írnod a 

fennmaradószerződéseket ( Csoportos beszedési szándéknyil. + Óvadék )

11b
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Csoportos beszedési megbízás szándéknyilatkozat…12 Szerződés letöltési opciója – a szerződést a végső aláírások ill. 

az ezt követő továbblépést megelőzően letöltheted
13

+ Óvadék szerződés aláírásával minden dokumentumot aláírtál.

Kérjük lépj a Folytatás-ra és véglegesítsd és hitelesítsd az aláírásokat.
14 Mobilszámodra érkezett SMS kódot kérjük írd be és fogadd el az ezzel 

kapcsolatos hitelesítési tájékoztatót, majd kattints az Aláírás ikonra
15
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16 Szerződés részeként a pénzügyi biztosítékokat a leírtaknak megfelelően kérjük ne feledd továbbítani részünkre.

Szerződésed és megrendelésed kizárólag ezen dokumentumok továbbításával és azok tartalmi ellenőrzését 

követően lehet érvényes.

Köszönjük együttműködésed!
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