ÁLTALÁNOS BÉRLÉSI FELTÉTELEK
1. A bérlő köteles a bérbeadónak az úticéljáról nyilatkozni.
2. A gépkocsit kizárólag a szerződésben feltüntetett személy(ek) vezetheti(k).
3. Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlet időtartama alatt a gépjármű műszakilag alkalmas a
rendeltetésszerű használatra.
Bérlő kijelenti, hogy a gépjárművet tiszta állapotban vette át, kipróbálta – azzal próbakört tett annak műszaki állapotát megfelelőnek tartja, hibát nem tapasztalt, sérülést nem talált. A gépjármű
az évszaknak megfelelő gumiabroncsokkal rendelkezik, az üzemanyaggal teljesen fel van töltve.
Bérlő elismeri a szerződés tárgyát képező gépkocsi közúti közlekedésre alkalmas állapotban
történő átvételét.
Szerződő felek egyezően rögzítik azt, hogy a jelen bérleti szerződés aláírásakor a szerződés
tárgyát képező gépjárműről, valamint a kilométeróra állásról Bérbeadó digitális képet készített.
4. Bérlő napi 200 km túllépése esetén 25 Ft/km díjat, fél nap, illetve havi bérlés esetén napi 100 km
túllépése esetén 25 Ft/km díjat köteles Bérbeadó részére megfizetni.
5. Bérlő a gépjármű dokumentumai (forgalmi engedély, zöldkártya), rendszámtáblája elvesztése,
megrongálódása esetén, a kulcsok elvesztése esetén 40.000, -Ft-ot, a láthatósági mellény,
elakadásjelző háromszög, az egészségügyi csomag hiánya esetén 5.000, -Ft-ot köteles Bérbeadó
részére fizetni.
6. Abban az esetben, amennyiben Bérlő a bérleti jogviszony lejárta előtt hozná vissza a gépjárművet
a teljes bérleti díj megfizetésére köteles, továbbá Bérlő fizetési kötelezettségének fennállását nem
érinti, ha a Bérlő a gépjárművet bármilyen – a Bérbeadónak fel nem róható - okból nem használja,
vagy nem használhatja.
7. Amennyiben Bérlő a bérleti jogviszony lejártát követő egy órát meghaladó késedelemmel adná
vissza a gépjárművet Bérbeadó részére, Bérbeadó jogosult egy újabb napi bérleti díjnak megfelelő
összeg – kötbér jogcímén történő - felszámolására, melyet jogosult az óvadék összegéből
közvetlenül kielégíteni.
Amennyiben Bérlő a bérleti jogviszony lejártát követő 24 órát meghaladó késedelemmel adná
vissza a gépjárművet Bérbeadó részére, minden megkezdett nap után a napi bérleti díj
megfizetésére köteles.
8. A
bérlet ideje alatt felmerülő egyéb költségek (üzemanyag, parkolás, rév, úthasználati díj
stb.) a Bérlőt terhelik.
9. Bérlő a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg egy-összegben óvadékot köteles megfizetni a
Bérbeadó részére.
Amennyiben a jelen bérleti szerződés megszűnne, az óvadék összege – a jelen szerződés
megszűnésével egyidejűleg - visszajár, kivéve, ha Bérbeadó a Bérlő hibás teljesítéséből eredően
jogosult lenne az óvadék összegének visszatartására.
Bérbeadó jogosult a szerződés nem teljesítése, vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén
követelését - a bérleti díj, bármely egyéb a gépjármű használatával kapcsolatos költség, díj stb.…
(pl. üzemanyag, útdíj, parkolási díj stb..), illetve kártérítés erejéig - az óvadék összegből
közvetlenül kielégíteni.
10. Bérlő köteles a gépkocsit kellő gondossággal, rendeltetésszerűen használni, kezelni és megóvni, a
gépjármű használata során minden hatályos jogszabályt, hatósági előírást, különösen a
közlekedési szabályokat, illetve a KRESZ előírásait maradéktalanul betartani, a gépjárművet a tőle
elvárható legnagyobb gondossággal és odafigyeléssel vezetni, a jármű iratait minden körülmények
között magánál tartani. Ennek be nem tartásából származó minden felmerülő kárért teljes anyagi
felelősséggel tartozik. A Bérlő köteles a neki átadott okmányokat gondosan kezelni, a
rongálódástól megóvni. Bérlő köteles a birtokában és használatában álló gépkocsit a rendelkezésre
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álló összes eszközzel megvédeni a lopással szemben, így azt használaton kívül minden esetben,
bármely csekély időre is lezárni, a gépkocsiban értéket nem hagyni, a gépkocsival lehetőleg őrzött
vagy zárt helyen parkolni, és egyébként a gépkocsi magára hagyásakor fokozott körültekintést
tanúsítani.
11. Bérlő az előírt minőségű üzemanyagot köteles a gépjárműbe tankolni. A nem megfelelő
tankolásból eredő minden meghibásodás költségét (üzemanyagcsere, javítás stb.) Bérlő
megtéríteni tartozik. Ha a gépjármű visszavételekor a az üzemanyag szintje alacsonyabb, mint a
kiadáskor feltüntetett mennyiség, vagyis a tank nincsen tele, a felek a gépjárművet az átadás
helyszínén közösen megtankolják, melynek költségét Bérbeadó jogosult az óvadék összegéből
közvetlenül kielégíteni.
12. Bérbeadó jogosult a gépjármű rendeltetésszerű használatát bármikor – Bérlő szükségtelen
zavarása nélkül – ellenőrizni.
13. A gépkocsit kifejezetten tilos különösen:


harmadik személynek bérbe adni, illetve ellenérték ellenében vagy ellenérték nélkül bármely jogcímen - átengedni, a bérleti szerződésen nem szereplő személynek a vezetést a
Bérbeadó előzetes írásos engedélye nélkül átengedni,



autóversenyzésre, vagy arra való felkészülésre (edzés) használni, azzal bármely típusú
versenyen, vetélkedőn, vagy hasonló rendezvényen részt venni,



másik jármű vontatására használni, kivéve, ha Bérbeadó kifejezetten – írásbeli
nyilatkozatával - vontatás céljára adta bérbe,



hűtőfolyadék befagyása vagy elfolyása, a kenőolajok elfolyása, ill. az ellenőrző műszerek
tiltó jelzése esetén használni (beleértve a műszerfalon található bármely hibajelző lámpa
kigyulladását, illetve bevillanását is),



alkohol, gyógyszer, vagy kábítószer befolyása alatt vezetni, vagy ilyen befolyásolás alatt
álló személynek a vezetést átengedni,



a gépjárművön bármely átalakítást végezni,



a gépjármű vonatkozásában Bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül bármely javítást
végezni, vagy végeztetni,



rendeltetésellenesen vagy szerződésellenesen használni,



a Bérbeadó előzetes írásos engedélye nélkül a gépkocsit külföldre vinni,



a gépjárműben dohányozni, cigarettacsikket vagy hamut elhelyezni,



a gépjárművön matricát, feliratot vagy egyéb megjelölést – Bérbeadó előzetes írásbeli
jóváhagyás nélkül – elhelyezni,



a járműben bármely veszélyes, vagy jogszabály által tiltott anyagot elhelyezni vagy
szállítani,



Bérlő nem jogosult - semmilyen körülmények között - a forgalmi engedélyben
meghatározott számú személynél több személyt a gépjárműben szállítani.

14. Szerződő felek megállapodnak, hogy a napi gondozás és átvizsgálás a Bérlő feladata, minden
egyéb javítás és műszaki mentés Bérbeadót terheli.
A Bérbeadó köteles a Bérlő bejelentését követően a gépjármű hibájának elhárításáról - lehetőség
szerint - sürgősséggel gondoskodni.
A Bérbeadó a gépjármű sérüléséből vagy meghibásodásából származó közvetett vagy
következményes károkért felelősséget nem vállal, nem felel továbbá a gépjárműben elhelyezett
tárgyakért, értékekért, azoknak károsodásáért vagy eltűnéseiért.
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A gépjármű bármilyen műszaki hibájából eredő – esetleges - bérlői többletköltségéért (pl.: szállás,
telefon, külföldi bérautó igénybevétele stb.) Bérbeadó semmilyen anyagi és jogi felelősséget nem
vállal.
Bérbeadó semmilyen módon nem felelős a Bérlő és utasai testi épségéért, valamint egy esetleges
karambol miatt bekövetkezett sérülésekért, illetve az abból eredő bármely kárért sem vállal
felelősséget.
Bérbeadó a gépkocsi meghibásodása esetén nem köteles csereautót biztosítani.
15. Bérlő a járművel kapcsolatos minden lényeges közúti eseményről, illetve egyéb rendkívüli
eseményről (koccanás, üvegtörés, jármű eltűnése, a gépkocsi feltörése, rongálása stb.…) köteles
Bérbeadót – lehetőség szerint írásban – haladéktalanul értesíteni és vállalja, hogy a Bérbeadótól
kapott információ, utasítás szerint jár el.
A Bérlő köteles gondoskodni az ún. baleseti bejelentő nyomtatvány hiánytalan kitöltéséről,
továbbá köteles haladéktalanul rendőri intézkedést kérni, valamint arról az eljáró rendőrtől
igazolást kérni.
A Bérlő köteles a baleset bekövetkeztéről a Bérbeadót telefonon vagy más alkalmas módon
haladéktalanul értesíteni.
A gépjármű vagy tartozékai ellopása esetén a Bérlő köteles a rendőrséget és a Bérbeadót
haladéktalanul értesíteni, feljelentést tenni, valamint a feljelentést, a kárbejelentőt, a gépjármű
forgalmi engedélyét és kulcsait haladéktalanul a Bérbeadó rendelkezésére bocsátani.
16. Szerződő felek rögzítik, hogy Bérbeadót terheli a gépjármű súlyadójának, valamint kötelező
felelősségbiztosításának mindenkori megfizetése.
Bérbeadó kijelenti, Bérlő pedig tudomásul veszi, hogy a gépjármű vonatkozásában Bérbeadó
érvényes CASCO biztosítással NEM rendelkezik.
17. A Bérlő a gépjárműért teljes felelősséggel tartozik, Bérlő teljes, akár a gépkocsi forgalmi értékéig
terjedő kárösszeget köteles megtéríteni Bérbeadó részére a jelen szerződés bármely
rendelkezésének megszegése, és azokon túl menően a következő esetekben:


a gépkocsi gondatlan, szakszerűtlen üzemeltetése, túlterhelése,



a gépjármű rendeltetésellenes, vagy szerződés ellenes használata,



a gépkocsi mindazon károsodásáért, mely a bérleti jogviszony időtartama alatt keletkezett,
ha ez nem biztosítási esemény,



az alkatrészek, tartozékok, felszerelések mindennemű hiányáért,



a gépkocsi gondatlan őrzése, tárolása, magára hagyása esetén,



az olyan károkért, amelyek azáltal keletkeztek, hogy a gépkocsit annak elhagyásakor nem
zárták be, vagy nem az előírásoknak megfelelően parkolták. Felel a járműben,
alkatrészeiben, tartozékaiban keletkezett lopás és részlopás károkért, ha a gépjárműben
hagyta lopáskor a gépjármű bármely kulcsát, forgalmi engedélyét, vagy a hatóság előtt a
tulajdon- vagy a használati jog igazolására alkalmas iratokat,



a Bérlő vagy közreműködője minden olyan cselekménye, magatartása esetén, amely a
biztosító kárért való helytállást kizárja vagy korlátozza.
Amennyiben Bérlő saját hibájából eredően balesetet, vagy a gépjármű vonatkozásában –
bármely cselekményével, vagy mulasztásával – bármely okból eredően kárt okozna, illetve
a szerződés bármely pontjának megszegésével okozati összefüggésben Bérbeadót kár érné,
Bérlő köteles Bérbeadó teljes kárának megtérítésére, beleértve a Bérbeadó vagyonában
keletkezett bárminemű károkat, valamint az elmaradt vagyoni előnyt is, feltéve, hogy ezen
kárt – teljes egészében, vagy részben – a biztosító nem fizeti meg.
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Bérlő a gépkocsi vonatkozásában bárminemű közlekedési szabálysértés esetén, valamint
törés és lopáskár esetén stb... - a biztosító teljesítésének hiányában - teljes anyagi
felelősséget vállal.
18. Amennyiben a Bérlő kárt okoz az általa bérelt gépkocsiban, ez az adott gépkocsi időszakos
kiesését jelenti Bérbeadó számára, ezért a javítás teljes időtartamára köteles a bérleti díj 100%-nak
megfelelő összeget kötbér jogcímén Bérbeadónak megfizetni. A javítás teljes időtartamáról a
javító műhely hiteles bizonylatot állít ki.
19. Bérlő kijelenti, hogy a gépjárművel való bűncselekmény elkövetése esetén a következményekért
teljes jogi és anyagi felelősséget vállal (pl. a büntető eljárásban foganatosított intézkedések
költségei, tárolási díj, ügyvédi költség, perköltség, elkobzás stb.).
20. Amennyiben a jelen bérleti jogviszonnyal, illetve Bérlő mulasztásával összefüggésben
Bérbeadónak bármely fizetési kötelezettsége keletkezne (pl. Bérlő magatartásával vagy
mulasztásával összefüggésben a kötelező biztosítási díj emelkedne) Bérlő teljes kártérítési
felelőséggel tartozik.
21. A bérleti idő alatt elkövetett szabálysértésekért (gyorshajtás, szabálytalan parkolás, egyéb
szabálysértések stb.) Bérlő teljes felelősséget vállal és tudomásul veszi, hogy azok költségei őt
terhelik, egyben hozzájárul adatainak kiadásához a rendőrségi és egyéb szabálysértési- vagy
büntető eljárásokkal kapcsolatosan.
22. Bérlő köteles tájékoztatni Bérbeadót minden a jármű esetleges szabálytalan parkolásával,
úthasználatával kapcsolatos eseményről (közlekedési bírság kiszabása, felszólítás parkolási pótdíj
megfizetésére stb.) csakúgy, mint az általa elkövetett közlekedési szabályszegésekről és
közigazgatási bírsággal sújtható cselekményekről.
A meg nem fizetett díjak (parkolási díj, úthasználati díj, rév, a gépjármű hatóság által történő
elszállításának és őrzésének díja stb.) tekintetében Bérlő tudomásul veszi, hogy mindezek a
pótdíjjal, késedelmi kamattal és egyéb költségeivel együttesen kizárólag őt terhelik. Bérlő e
körben is hozzájárul ahhoz, hogy Bérbeadó a parkoló-társaság, útkezelő és egyéb szerv részére
Bérlő személyes adatait kiszolgáltassa. Amennyiben a jogi szabályozás következtében a pótdíj,
bírság, késedelmi kamat stb. közvetlenül a forgalmi okmányokba bejegyzett üzembentartót
terhelné, úgy ennek megfizetésének esedékessége a Bérbeadó erről szóló értesítésének
kézhezvételétől számított 3 munkanap. Szerződő felek rögzítik, hogy utóbbi esetben Bérbeadó
nem köteles ellenbizonyítás lefolytatására vagy a bírság kifogásolására.
Amennyiben Bérlő elmulasztja Bérbeadó részére bejelenteni, hogy bármely díjfizetési
kötelezettségének nem tett eleget, úgy a Bérbeadó részére a tartozás megfizetése mellett egyszeri
20.000, -Ft összegű adminisztrációs költséget is köteles megtéríteni.
23. A Bérlő köteles a gépkocsit és tartozékait a megjelölt helyen és időpontban az átvételkorival
megegyező műszaki állapotban, tisztán, ingóságaitól kiürítve Bérbeadó részére visszaadni.
Amennyiben a Bérlő a gépkocsit rendeltetésellenesen használta, vagy az szennyezett, az ebből
származó kárt és költségeket a Bérlő tartozik megtéríteni. Amennyiben a bérleti jogviszony
időtartama alatt Bérlő vagy más személy a gépjárműben dohányzott volna, ill. cigarettacsikket
vagy hamut helyezett volna el, vagy takarítás nélkül adja vissza a gépjárművet, 2.000, - Ft-nak
megfelelő összegű takarítási díjat köteles Bérbeadó részére – kötbér jogcímén - megfizetni, mely
összeget Bérbeadó jogosult az óvadék összegéből közvetlenül kielégíteni.
24. A bérleti szerződés Bérlő általi bármely megszegése esetén Bérbeadó jogosult a jelen szerződést
azonnali hatállyal - akár szóban, akár írásban, akár ráutaló magatartással - felmondani.
A bérleti jogviszony bármely jogcímen történő megszűnése esetén – akár a határozott idő lejárta,
akár pedig a jogszerűen gyakorolt szóbeli vagy írásbeli, vagy pedig ráutaló magatartással történő
azonnali hatályú felmondás esetén - Bérlő köteles a gépjárművet haladéktalanul Bérbeadó részére
visszaadni. Abban a nem várt esetben, amennyiben a bérleti jogviszony bármely jogcímen történő
megszűnése esetén Bérlő a gépkocsit kellő indok nélkül nem szolgáltatja vissza, Bérbeadó
jogosult a gépkocsit a Bérlőtől - akár a szükséges önhatalom eszközével élve is – előzetes
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figyelmeztetés nélkül birtokába venni, Bérbeadó ezen eljárásával összefüggésben Bérlőt –
Bérbeadóval szemben – birtokvédelem nem illeti meg, tehát Bérbeadó ezen eljárása jogos
önhatalomnak minősül.
25. Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során együttműködve kötelesek eljárni. Minden olyan
körülményről, akadályról, amely a jelen szerződés teljesítése szempontjából lényeges, egymást
haladéktalanul kötelesek értesíteni. Jelen szerződéssel összefüggő minden értesítést, egyéb közlést
szerződő felek írásban, ajánlott tértivevényes levélben, vagy e-mail, szöveges üzenet útján
kötelesek egymás felé megtenni, a jelen szerződésben megadott címre küldve. Szerződő felek
megállapodnak abban, hogy az így másodszor elküldött levél a postára adástól számított 5. napon
akkor is a címzetthez megérkezettnek tekintendő, ha az „ismeretlen”, „elköltözött”, „cím
elégtelen”, „nem fogadta el”, vagy „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.
Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen bérleti szerződéssel kapcsolatos
mindennemű problémát egymás között békés úton, egyezséggel oldják meg, egymás között esetlegesen - nem rendezhető jogvitájuk esetére a Soproni Járásbíróság, illetve – értékhatártól
függően – a Győri Törvényszék illetékességét kötik ki.
A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden jelen szerződés szempontjából releváns
adatban bekövetkező változásról 3 munkanapon belül írásban, igazolható módon értesítik a másik
felet. Amennyiben bármelyik fél elmulasztaná ezt a kötelezettségét, az ebből eredő kárfelelősség
korlátlanul fogja terhelni.
26. Bérlő hozzájárulását adja ahhoz, hogy Bérbeadó az általa bemutatott személyazonosító
okmányokról (magánszemélyek esetében: személyi igazolvány, útlevél, lakcímkártya, TAJ kártya,
adókártya, stb.…, cégeknél: cégkivonat, aláírási címpéldány stb.…), valamint vezetői engedélyről
másolatot készítsen.
A Bérlő hozzájárul, hogy a Bérbeadó Bérlő személyes adatait (beleértve a GPS által nyert
adatokat is) a közöttük fennálló jogviszonnyal összefüggésben kezelje, beleértve azok bármely
hatóság, vagy a gépjármű használata során bármely jogkövetkezmény kiszabására jogosult egyéb
személy és szerv részére történő kiadását is, amire Bérbeadó jogosult.
27. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a közúti közlekedésről szóló
1988. évi I. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
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