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Általános szerződési feltételek
1. Böszörményi Albert egyéni vállalkozó (adószám: 66961590-1-33 székhely: 2030 Érd, BajcsyZsilinszky út 94.) továbbiakban, mint „Bérbeadó” az alább felsorolt feltételekkel bérbe adja a tulajdonában, illetve kezelésében álló gépjárműveket.
2. A „Bérleti szerződés” határozott időre szól. A bérleti díj a „Bérleti szerződés”-ben rögzítettek szerint. A gépjárműnek a bérleti idő lejárata előtti visszahozása esetén, a Bérbeadó nem köteles bérleti díjat visszatéríteni. A bérlés időtartamának meghosszabbítása a Bérbeadó előzetes hozzájárulásával lehetséges, amely igényt a „Bérleti szerződés” lejárta előtt minimum 12 órával a Bérlő köteles jelezni a Bérbeadónak, illetve írásban megerősíteni az info@berelhetoauto.hu e-mail címre. A
Bérbeadó nem köteles a „Bérleti szerződés”-t meghosszabbítani. A Bérlő tudomásul veszi, hogy
amennyiben az autóval nem ér vissza a megadott időpontra és a Bérbeadót erről nem tájékoztatja,
vagy a Bérbeadó nem járul hozzá a hosszabbításhoz, úgy a négy órát meghaladó késedelem esetén
rendőrségi feljelentést tehet, és az autóra körözést adathat ki.
A Bérlő tudomásul veszi, hogy késés esetén a Bérbeadó késedelmi díjat számít fel.
Türelmi idő: 1 óra, melynek letelte után a várakozási díj: 1.500 Ft+Áfa/óra. (A türelmi időn kívül
maximum 4 óra, 4 órán túl egész napi díjat kell fizetni.)
A Bérlő egy hónapnál hosszabb időtartamú járműbérlés esetén a gépjárművet havonta - közösen
egyeztetett időpontban - köteles egy alkalommal bemutatni a Bérbeadó által meghatározott helyen
Bérbeadó által meghatalmazott személy részére.
A gépjármű csak a Magyar Köztársaság területén használható! (kivétel egyedi megállapodás)
3. A bérleti díj tartalmazza a kötelező gépjármű felelősség biztosítás díját, teljes körű CASCO biztosítást (önrészesedés: 10%, de minimum 50.000,- Ft), napi átlag 300 kilométer használatot, (ezen
felül minden megkezdett 1km után 15,-Ft+Áfa) a gépkocsi rendszeres, időszakos szervizelésének
költségeit (kivéve defekt), és a szezonnak megfelelő gumiabroncs biztosítását.
4. Az autóbérlés díjának megfizetése előre történik. A díj fizetése készpénzben, ill. átutalással, a
Gránit Banknál vezetett 12100011-17645531 számú bankszámlájára történik. Átutalással történő
fizetés esetén a Bérbeadónak a bérautót a bérleti díj beérkezéséig nem áll módjában átadni. Számlázással kapcsolatos, számviteli panaszok csak a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül
fogadhatóak el.
5. Az autóbérleti díj csak a 3. pontban meghatározott tételeket tartalmazza.
Nem tartalmazza az üzemanyag költségeket, parkolási díjakat, az autópálya matricát, műszaki
mentés, javítás, gumijavítás, üzemképtelen jármű szállítását és egyéb költségeket például: A szakszerűtlen, gondatlan használatból eredő költségeket. Lásd alább!
A bérlemény diesel üzemű, a Bérlő köteles gázolajat tankolni bele, amennyiben nem a megfelelő
üzemanyagot használta, úgy köteles az üzemanyagcsere, valamint az ezzel járó esetleges károsodás költségeit megfizetni.
6. A Bérlő tudomásul veszi, hogy csak és kizárólag a meghatalmazásban feltüntetett személy vezetheti az autót. A meghatalmazott személy legalább két (2) éves ,,B" kategóriás vezetői engedéllyel,
állandó Magyarországi lakcímmel, valamint betöltött 21. életévvel rendelkezik.
A „Bérleti szerződés”-ben meghatározott személy kezességet, teljes jogi és anyagi felelősséget
vállal a bérlet időtartama alatt keletkezett károkért, a bérelt járművel esetlegesen elkövetett szabálysértésekért, bűncselekményekért.
Amennyiben a Bérlő jogi személy, úgy egy természetes személynek meghatározásra kell kerülnie.
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7. Kaució: A Bérbeadó pénzügyi fedezetet kér a Bérlőtől. A fedezetet a Bérlő, vagy a felelősséget
vállaló személy fizeti a bérelt jármű átvételekor. Összege 100.000,-Ft azaz egyszázezer forint.
Amennyiben káresemény nem történt, úgy teljes egészében visszafizetésre kerül. Amennyiben valamilyen kár keletkezik, akkor a levonás összegével történik meg a visszafizetés. A fedezet az
esetlegesen utólag fizetendő díjak, (hosszabbítás, km díj), hiányosságok (takarítás, tankolás), ill.
kár esetén annak megtérítésére is szolgál. Totálkár, lopás vagy teljes megsemmisülés esetén a teljes fedezet a Bérbeadót illeti. A Bérlő tudomásul veszi, hogy vitás esetben a Bérbeadó a fedezetet
csak a jogviták teljes és jogerős tisztázódásakor engedi el. A Bérlő köteles megtéríteni a Bérbeadó
kárát amennyiben a gépkocsival átadott felszerelések, gépjármű okmányok pótlása válik szükségessé. Ha a kárösszeg meghaladja a kaució összegét, úgy a Bérlő köteles viselni a többletköltségeket, melyet 8 napon belül a Bérbeadónak megfizet.
8. A járműkölcsönzés időszaka alatt a gépjárművel kapcsolatban keletkezhet olyan kifizetési kötelezettség (pl. parkolási bírság, autópálya matrica hiánya, gyorshajtás, egyéb szabálysértés, rejtett
kár, hiányosság, stb.), amelyről a Bérbeadó csak később szerez tudomást. Ebben az esetben a Bérbeadó a jármű visszaadásakor nem tudja a kárigényét érvényesíteni. Ezért ilyen esetekben jogosult
a kár ill. a büntetések teljes összegét, az autóbérlet lezárását követő 24 hónapon belül a Bérlő,
vagy a gépjárműért felelősséget vállaló személlyel szemben érvényesíteni. A Bérbeadó ezen esetekben, esetenként 2.500,- Ft+Áfa adminisztrációs díjat számít fel.
9. A Bérlő határozott időtartamra (az átvételétől a visszaadásig) a jármű ideiglenes üzembentartójának minősül. A Bérlő köteles a bérelt gépjármű átadási állapotát megőrizni. A bérelt gépkocsit tilos a bérleti időszak alatt nem rendeltetésszerűen használni, különösen üzletszerű személyszállításra, autóversenyzésre, vagy arra való felkészülésre, a bérelt járművet tovább bérbe-, ill. kölcsönadni. Amennyiben az autókölcsönzés időtartama alatt bármilyen rendkívüli esemény (meghibásodás, baleset) történik, arról a Bérbeadót haladéktalanul értesítenie kell a +36-70/382-5338 telefonszámon, illetve írásban megerősíteni az info@berelhetoauto.hu e-mail címre. A Bérlő köteles
személyi sérüléssel, vagy anyagi kárral járó balesetnél a rendőrség intézkedését kérni, ill. a gépkocsi rongálása, feltörése, ellopása esetén a rendőrkapitányságon feljelentést tenni, és az erről szóló
okiratot a Bérbeadónak átadni. Amennyiben szerviz, ill. javítás, vagy bármely más olyan költség
merül fel, amit a Bérlő érvényesíteni akar a Bérbeadó felé, arra csak abban az esetben van jogosultsága, ha az adott dologhoz, eseményhez a Bérbeadó előzetesen írásban is hozzájárul.
10. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a gépjárműben vagy a gépjárművel okozott károkért teljes jogi és
anyagi felelősséggel tartozik, amennyiben a biztosító a Bérlőnek felróható okból nem fizet, vagy
csak részben fizet kártérítést (pl. alkoholos, kábítószeres befolyásoltság). A Bérlő kár esetén a
CASCO önrész kifizetésére kötelezi magát, mely alapesetben 10%, de minimum 50.000,-Ft.
Amennyiben a kár biztosítási szempontból nem minősül biztosítási eseménynek, különös tekintettel a sikkasztás esetére, a Bérlő a Bérbeadó kárát a „Bérleti szerződés”-ben rögzített jármű érték
szerint teljes mértékben köteles megtéríteni a Bérbeadó részére. Abban az esetben, ha baleset esetén egy másik jármű volt a károkozó, és az idegen autó kötelezőbiztosítása teljes mértékben fedezi
a kárt, úgy természetesen az önrésztől a Bérbeadó eltekint. Ebben az esetben azonban a Kaució elengedésére ill. visszafizetésére csak akkor van lehetőség, ha a biztosító a kártérítés összegét átutalta. Káresemény esetén a Bérlő köteles minden dokumentumot biztosítani a Bérbeadó részére, ami
a biztosítási ügyintézéshez elengedhetetlenül szükséges.
11. A nyitó kilométeróra állást, és az autó állapotát felek a gépkocsi átadásakor, és visszavételekor átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik. A gépjármű üzemképes, használatra alkalmas állapotban,
tele tankkal, kívül-belül tisztán kerül átadásra. A jármű az átadás időpontjában rögzített állapotban
és helyen kell, hogy visszaadásra kerüljön. A gépjármű szennyezett állapotban történő visszaadása
esetén a Bérbeadó 2.500 Ft+Áfa takarítási költséget számít fel, de amennyiben a szennyezés eltá2
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volítása többletköltséggel jár (kárpittisztítás, polírozás, műanyagápolás), annak megfizetése szintén a Bérlőt terheli. A Bérlő köteles a gépkocsit szakszerűen üzemeltetni, a szakszerűtlen üzemeltetésből eredő károkért teljes felelősséggel tartozik. Bármely, a bérelt autóhoz kapcsolódó, káreseményt, műszaki meghibásodást egyéb problémát azonnal (2 órán belül) köteles jelezni a Bérbeadó felé, illetve írásban megerősíteni az info@berelhetoauto.hu e-mail címre, intézkedni a Bérbeadó által kijelölt szervizbe szállításról. A Bérlő köteles megtéríteni a Bérbeadó kárát a gépjárműben keletkezett meghibásodás esetén. A bérelt gépkocsit tilos a kenőolajok elfolyása, vagy hűtőfolyadék befagyása, elfolyása esetén használni, ill. másik jármű vontatására használni. Amenynyiben a visszaérkezéskor a Bérbeadó képviselője nem tudja átnézni az autót, úgy a legkorábbi
időpontban, amikor lehetséges, megteszi ezt. A Bérlő az ekkor feltárt hiányosságokért felelősséget
vállal. Ugyanígy felelősséget vállal azokért a neki felróható hiányosságokért, melyeket nem jelzett
a visszavételkor, de a következő Bérlőnek történő átadásig kiderül.
12. A Bérlő az autóbérlés során köteles a gépkocsi kulcsát, és forgalmi engedélyét magánál tartani.
Lopás esetén amennyiben a Bérlő a kulcsot és a forgalmi engedélyt nem tudja a Bérbeadónak átadni, illetve amennyiben a hatósági vizsgálat során fény derül, hogy a jármű indítókulcsáról másolat készült és ebből következően a biztosító nem téríti meg a kárt, úgy a Bérlő a „Bérleti szerződés”-ben feltüntetett jármű értékéig, a teljes kárért felel. A bérelt jármű kulcsának elvesztése esetén a biztosító által meghatározott módon történő kulcspótlás, illetve zárcsere költségeit teljes
mértékben a Bérlőt terhelik. Amennyiben a bérlet időtartama alatt a járművel bármilyen bűncselekmény elkövetésére kerül sor, a Bérbeadó a kaució összegét az eljárás végéig visszatarthatja, és
az eljárás miatt felmerülő költségeket akár a kaució mértékén felül is, a Bérbevevőre terheli.
13. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérelt gépjármű a biztonság érdekében GPS-nyomkövetővel van
felszerelve.
14. A Bérbeadó kizárja felelősségét azokért a közvetett vagy következményes károkért, melyek Bérlőt
a gépkocsi meghibásodásából eredően érik.
A Bérbeadó semmilyen módon nem felelős a Bérlő által a gépkocsiban elhelyezett tárgyakért, értékekért, azok károsodásáért, vagy eltűnéséért.
15. Az autóbérléshez személyigazolvány, lakcímkártya és vezetői engedély szükséges. A Bérlő a szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a fenti iratok másolatát a Bérbeadó megőrizze. A Bérbeadó kijelenti, hogy a tudomására jutott személyes adatokat az adatvédelmi törvény rendelkezései
szerint kezeli.
16. Előzetes foglalás nem garantálja, hogy az autó szabad lesz a megadott időpontban. A végleges
foglalás elsősorban 10%, de minimum 5.000,-Ft foglaló letételével történik. Ez lehetséges készpénzzel, ill. átutalással a Gránit Banknál vezetett 12100011-17645531 számú bankszámlájára. A
foglalás lemondása esetén az ügyfél által befizetett foglaló nem kerül visszafizetésre. Amennyiben
a Bérlő kiszállítást kér, és a kiszállítási címen nem jelenik meg, vagy az autót valamilyen okból
nem veszi át, a Bérbeadó a kiszállítási díjat vele szemben érvényesíti.
17. A Bérlő köteles minden bel-, és külföldi hatósági előírást és jogszabályt, a közlekedési szabályokat (KRESZ) betartani, amiért teljes felelőséggel tartozik.
18. A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A Felek jogviták esetén a tárgyalásos, békés megegyezésre törekednek, amennyiben ez nem
lehetséges, úgy a Budaörsi Járásbíróság illetékességét jelölik ki.
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