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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(Bérleti szerződés 1. sz. melléklete)
A Tromf Car Kft. (1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38) a továbbiakban, mint Bérbeadó, bérbe adja a bérleti szerződésben
megnevezett gépjárművet, a továbbiakban, mint bérautó, bérlő és/vagy a bérautó vezetésére jogosult és ilyen minőségben
aláíró egy vagy több személy részére, a továbbiakban, mint Bérlő részére, az alábbi feltételekkel:
Bérbeadó kijelenti és szavatolja, hogy a jármű üzemképes, és alkalmas arra, hogy a közúti forgalomban szabályosan és
biztonságosan részt vegyen, és azt a Bérlő a bérleti jogviszony időtartama alatt a jelen szerződésben meghatározott területi
terjedelemben rendeltetésszerűen használhassa. Bérlő kijelenti, hogy a gépjárművet kipróbálta, annak teljes műszaki
tulajdonságáról és kezeléséről őt Bérbeadó részletesen tájékoztatta.
1.

Általános rendelkezések:

Szerződő felek jelen szerződés aláírásával kölcsönösen kötelezettséget vállalnak az abban foglaltak megtartására. A bérautó
átvételét követően Bérlő minden reklamációval köteles Bérbeadóhoz fordulni. Jelen szerződést érintő bármely nyilatkozatot (a
szerződésben foglaltak kivételével) kizárólag írásban lehet érvényesen megtenni. Bármilyen hamis adatnak Bérlő általi
szerződésbe foglalása, vagy a szerződésben foglaltak be nem tartása esetén, Bérbeadónak joga van jelen szerződést azonnali
hatállyal felmondani. Az emiatt bekövetkező esetlegesen keletkezett kárért, Bérlő teljes kártérítési felelősséggel tartozik és
Bérbeadó jogosult a bérautót minden külön figyelmeztetés nélkül bérlőtől visszavenni, szükség esetén hatósági feljelentést
tenni.
2.

Bérlés időtartama, bérautó birtokbavétele:

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérleti jogviszony határozott időtartamra jön létre, amelynek időtartamát a
„gépjármű bérbeadási szerződésben” határozzák meg a felek.
Bérleti jogviszony minimum 72 óra. A Felek közötti elszámolás tekintetében minden megkezdett nap egy teljes bérleti napnak
számít. Bérbeadónak joga van a bérleti időtartam lejártát követő 3 órát meghaladó késedelmes visszaadást követően további
egy teljes nap bérleti díját felszámolni.
Bérbeadó Bérlőnek a bérautó átadásakor (birtokbaadás) átadja a bérautót, a bérautó kulcsait, a bérautó okmányait valamint a
KRESZ előírása alapján a szükséges tartozékokat a bérleti idő megkezdésének időpontjában. Bérlő köteles a bérautót, annak
kulcsait, hiánytalan felszereléseit, tartozékait és okmányait a bérleti időtartam lejártával, de előre meghatározott időpontban
Bérbeadó telephelyén (1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38), tele tankkal, műszakilag megfelelő állapotban visszaadni
(birtokvisszavétel).
A bérautót Bérlő tele üzemanyag tankkal kapja meg, és tele tankkal is kell visszaadnia. Hiányzó üzemanyag esetén a hiányzó
mennyiség pótlására Bérbeadónak jogában áll feltöltési díjelszámolásra. Bérbeadó az üzemanyagtank mennyiségi mérőállása
által mutatott állás szerint becsléssel ítéli meg a tele tankhoz képest hiányzó üzemanyag mennyiséget és a XIX kerület
Nagykőrösi út 88. szám alatti MOL kút aktuális üzemanyagárainak felszorzásával állapítja meg a hiányzó üzemanyag mennyiség
alapján fizetendő díjat. Bérbeadó a bérautó visszaadását követően az általa közzétett listaár szerint végtakarítást számol fel.
Bérbeadó a bérautó birtokbaadásáról és visszavételéről jegyzőkönyvet (átadás-átvételi szemlelap) vesz fel.
A bérleti idő meghosszabbítását Bérlő 24 órával a bérlet időtartamának lejárata előtt szóban (telefonon) is kezdeményezheti, de
annak hatálya kizárólag akkor áll be, ha Bérlő az általa megadott e-mailcímről a hosszabbítási igényét bejelenti és azt a
Bérbeadó e-mail útján elfogadta és vissza is igazolta. Illetve a visszaigazolást követően, amennyiben a meghosszabbítás a 48
órát meghaladja, akkor a Bérlő a bérleti időtartam meghosszabbítására való tekintettel a bérleti díj különbözetet a
Bérbeadónak a már korábban megadott bankszámlára megfizette. Abban az esetben, ha a bérleti időtartam meghosszabbítása
a 48 órát nem éri el, akkor a bérleti díjkülönbözet megfizetésére a Bérlő a bérautó visszaadásakor köteles. A bérleti
időtartamon túli engedély nélküli bérautó használat esetén Bérbeadó használati díjra tart igényt, amelynek mértéke az egy
napra vetített bruttó bérleti díj kétszerese késedelmes naponként, amelyet a Bérbeadó a gépjármű visszaadásáig jogosult
felszámolni. Minden megkezdett nap egész napnak számít. Amennyiben Bérlő legkésőbb az órában megadott bérleti időtartam
lejártát követő 24 óra lejártát követően nem adja vissza Bérbeadónak a bérautót, úgy Bérlő – a használati díjon felül - köteles
valamennyi, a késedelemből származó költséget (bérautó visszaszállítása, felkutatása, vontatása stb.) Bérbeadón a
felszólítására, a felszólításban megadott határidőn belül megtéríteni.
Bérbeadónak joga van minden jogi eszközt igénybe venni, így rendőrségi feljelentést is tenni abban az esetben, ha Bérlő a
bérautót a szerződésben, vagy annak meghosszabbítása esetén a kölcsönösen megállapodott időpontra a bérautót nem
szolgáltatja vissza Bérbeadónak.
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3.

A Bérleti díj, óvadék és annak megfizetése:

Bérlő a bérleti szerződésben meghatározott bérleti díjat és óvadékot és az árlistája alapján meghatározott végtakarítási díjat a
bérleti szerződés megkötését megelőzően, de a bérautó lefoglalását követően a Bérbeadó által elektronikusan megküldött
díjbekérője alapján köteles megfizetni. A fizetési kötelmet a Bérbeadó akkor tekinti teljesítettnek, ha az a bankszámláján
jóváírásra került, vagy ha a Bérlő bankkártyáját Bérbeadó sikeresen megterhelte vagy a Bérlő a Bérbeadó pénztárába azt
befizette. A Bérbeadó mind addig jogosult a bérautó átadásának megtagadására, amíg a Bérlő fizetési kötelezettségét nem
teljesíti.
Bérbeadó nyilatkozik arról, hogy a bérleti díj tartalmazza:









Éves országos autópálya díját Magyarországon
Kötelező felelősségbiztosítás és casco biztosítás terheit
Súlyadó díját
Téli/nyári gumi garnitúrát évszaknak megfelelően
Bérelt gépkocsi gyártója által előírt kötelező szervizköltségeit
Tisztán átadott járművet
Amennyiben a gépjárművel Magyarország államhatárán kívül használja a Bérlő, akkor a határkilépő engedélyeket (Ezt
a Bérlő előre köteles jelezni, utólag a Bérbeadó határkilépőt nem állít ki)
Non-stop európai Assistance szolgáltatást

A Bérbeadó felhívja a figyelmét a Bérlőnek, hogy a bérleti díj nem tartalmazza:










A bérelt gépkocsi végtakarításának díját
Magyarország államhatárán kívüli útdíjakat
Komp díjakat bel- és külföldön
Parkolási költségeket bel- és külföldön
Közlekedési- és parkolási szabálysértés költségeit
Üzemanyag díját
Bérelt gépjármű ki- és vissza szállítását
A nem rendeltetésszerű használatból eredő javítási költségeket, a gépjárműben keletkezett károk megtérítését
A saját hibás balesetből származó önrész összegét

Bérautó tartozékainak, okmányainak elvesztéséért fizetendő pótdíjak: Tartozékok, okmányok pótlására a Bérbeadó ügyintézési
feladatonként 6 000 Ft. +áfa, azaz hatezer forint+áfa ügyintézési díjat számít fel.
Bármely esetleges késedelmes teljesítés esetén a felmerülő ügyvédi-, per-, behajtási- és egyéb költségeket a Bérlő köteles
viselni.
Késedelmes fizetés esetén Bérbeadó a Magyar Nemzeti Bank mindenkori alapkamatának 15%-val növelt értékű késedelmi
kamatot jogosult felszámolni.
A bérleti díj és egyéb díjak esetében az adótörvényeknek és a számviteli jogszabályoknak megfelelően kerül az általános
forgalmi adó felszámítására köteles a Bérbeadó.
Az óvadék:
Bérlő a bérautó és egyéb a Bérlőt terhelő fizetési kötelezettségének biztosítására óvadékra jogosult. A Bérbeadó az óvadékot
kizárólag kellő jogalap és költségigény érvényesítésének esetén használhatja fel. A Bérbeadó a jelen szerződés aláírásával
kifejezetten felhatalmazást ad a Bérbeadónak, hogy az óvadékot a jelen szerződés keretei között kezelje és szükség szerint
részben vagy egészben felhasználja, egyéb más esetben az óvadék felhasználására vagy használására a Bérbeadó nem jogosult
és azt a bérautó visszaadását követő öt banki napon belül a Bérlőnek visszaszolgáltatja.
Abban az esetben, ha a bérautó visszaszolgáltatásáig a bérautó megrongálódott vagy az baleset részese volt vagy a bérautóval
szabálysértést követtek el vagy bűncselekmény részese volt vagy a bérautóban egyéb kár keletkezett, akkor a Bérbeadó az
óvadékot mind addig nem szolgáltatja ki, amíg az esetleges eljárások jogerősen le nem zárultak vagy a biztosító a kárt nem
térítette meg. Az eljárások jogerős lezárását követően a Bérbeadó, amennyiben terhére fizetési kötelezettséget állapítottak
meg, akkor jogosult közvetlen módon az óvadékból kielégítést keresni és a fennmaradó összeggel a Bérlő felé elszámolni a
fizetési kötelem beálltától számított harminc napon belül.
A gépjárműlopás esetén az óvadék visszatartására mind addig jogosult a Bérbeadó, amíg a lopásból eredő kárügyintézés le nem
zárul. Abban az esetben, ha a Bérbeadónak ez okból költsége vagy fizetési kötelezettsége keletkezik, akkor az óvadék ezen
kötelezettségek teljesítésére felhasználható.
Felek tudomásul veszik, hogy a jogi eljárások igazolt költségeinek fedezésére az óvadéki összeg felhasználható.
Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és egyben hozzájárulását adja ahhoz, hogy Bérbeadó az óvadékból a Bérlő által okozott
kárának vagy többletköltségének, illetve esetlegesen a szerződésben meghatározott többletdíjak megtérítésére közvetlen
módon kielégítést kereshet és ezen követeléseit az óvadékból közvetlen módon levonhatja.
Az óvadék mértéke a bérautó kategóriájától függ, amelynek összegét Felek a bérleti szerződésben kötelesek feltűntetni.
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Bérlő kijelenti, hogy az óvadék összegének mértékéről Bérbeadó előzetesen a kellő felvilágosítást megadta. Bérlő a
Bérbeadónál elhelyezett óvadék után kamatkövetelése nem lehet. Az óvadék nem kamatozik.
Bérbeadó az óvadék teljes felhasználása esetén a további kárának megtérítését követelheti Bérlőtől.
4.

A Bérautó használati feltételei, a bérlői felelősség jellege:

A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérautót az vezetheti, aki bérleti szerződésbe megnevezésre kerül. Abban az esetben, ha a
Bérlő magánszemély és ő más személyt is megnevez magán kívül a bérleti szerződésben, mint vezetésre jogosult személy, akkor
annak magatartásáért felelőséget vállal és felelősségi szempontból úgy kell tekinteni, mintha a gépjárművet ő használta volna.
Ha a Bérlő jogi személy, akkor a jogi személy nevében a szerződést aláíró magánszemély a Bérlővel együttesen egyetemleges
felelőségre kötelezett.
A bérelt gépjárművet 21. életévüket betöltött és legalább három éve – a bérautó kategóriájához igazodó - érvényes vezetői
engedéllyel rendelkező személyek vezethetik.
A rendelkezésre bocsátandó dokumentumok:
A vezetésre jogosult személyek esetében:
 Érvényes személyigazolvány, vagy útlevél,
 A bérautó kategóriájához igazodó három évet meghaladó gyakorlatot igazoló érvényes vezetői engedély,
 Érvényes lakcímkártya vagy külföldi személy esetében ezzel egyenértékű lakcímet igazoló okirat,
 Érvényes Taj- és adókártya, vagy külföldi személy esetében ezzel egyenértékű okirattal,
Magánszemély bérlő esetében a fenti okiratokon kívül szükséges egy a nevére és a lakcímére szóló utolsó havi befizetett
közüzemi számla másolata.
További szükséges dokumentumok jogi személy bérlő (cég) esetében:


Érvényes, a bérlő törvényes képviselője vagy az általa meghatalmazott nevére kiállított személyigazolvány, vagy
útlevél,
 Érvényes, a bérlő törvényes képviselője vagy az általa meghatalmazott nevére kiállított lakcímkártya,
 Eredeti aláírási címpéldány, vagy aláírási minta
 teljes bizonyító erővel rendelkező és a bérleti jogviszonyra vonatkozó meghatalmazás, amennyiben a szerződést
jegyző személy nem azonos a törvényes képviselővel vagy cégjegyzésre nem jogosult személy
Bérbeadó minden esetben fenntartja a jogot és ehhez a Bérlő kifejezetten hozzájárul, hogy a Bérbeadó leellenőrizze a részére
átadott dokumentumok valódiságát!
Bérlő vagy annak képviselője a jelen szerződés aláírásával együttesen felhatalmazza a Bérbeadót, hogy személyes adatok
kezelésére és a személyes adatokat tartalmazó okiratokról másolatot készítsen és a másolatot tárolja és a szerződés keretei
között ezen személyes adatokat kezelje. A Bérbeadó a személyes adatkezelés során köteles a jogszabályok és saját adatvédelmi
szabályzatai szerint eljárni.
A bérautó további használati feltételei és költségviselés:
Bérautó kizárólag érvényes jogosítvánnyal rendelkező Bérlő, vagy a további vezetésre jogosult személyek dokumentumban
feltüntetett „vezető(k)” által vezethető.
Bérlőnek tilos a bérautót alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt vezetnie. Tilos a bérautóval büntetendő
cselekmények elkövetése és a magyar államhatár illegális átlépése. Magyarország államhatárának bérautóval történő
átlépésére csak Bérbeadó külön írásos engedélyével van joga a Bérlőnek.
A bérelt gépjárművet Magyarország államhatárán belül – vagy abban az esetben, ha a Felek megállapodtak abban, hogy a Bérlő
a bérautó az államhatár területét elhagyhatja - és az Európai Unió országaiban, vagy a Casco biztosítási szerződés hatálya alá
eső országokban jogosult használni. A bérautóval Magyarország államhatárának átlépésére a bérautó vezetésére jogosult
személy csak akkor válik jogosulttá, ha a Bérbeadó ezen engedélyt megadja.
Bérbeadó már most felhívja Bérlő figyelmét arra, hogy a CASCO biztosítás területi hatályától függetlenül a bérautót a Bérlő
Oroszország, Ukrajna, Törökország, Albánia, Szerbia, Montenegró, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Koszovó, és a
korábbi Szovjetunió utódállamaiba (kivéve Észtország, Lettország, Litvánia) nem viheti ki és ott nem használhatja.
Bérlőnek tilos a bérautót sportrendezvényeken használni vagy arra benevezni.
Tilos a bérautót tesztcélokra vagy ehhez hasonló célokra használnia. Tilos a bérautóval másik járművet vontatni vagy a bérautót
magát vontatni. Tilos a bérautó offroad használata. Tilos továbbá a bérautót üzletszerű személyszállításra, vagy teherszállításra
(fuvarozás) használni.
Tilos a bérautóban dohányozni vagy pipázni, ez sem vezetőnek, sem utasnak nem engedélyezett! Ennek megsértése esetén
Bérlő 20 000 Ft,+áfa azaz húszezer forint +áfa tisztítási díjat köteles Bérbeadónak fizetnie.
A fenti tilalmak megsértése esetén a Bérbeadó a bérleti szerződését azonnali hatállyal jogosult felmondani.
Bérlő köteles a belföldi és vonatkozó külföldi jogszabályokat, kiemelten a közlekedési szabályok (KRESZ) előírásait betartani.
Bérlő köteles a bérautót az általánosan elvárható gondossággal használni.
Bérlő vállalja, hogy a bérlet időtartama alatt a jármű használatával kapcsolatos terhek viselésére köteles. Ennek megfelelően
köteles viselni az üzemanyagköltséget, parkolási díjakat, út- és komp használati díjakat, garázs- és parkolási díjakat,
szabálysértési és parkolási vétségekkel kapcsolatos bírságokat és ezzel egy elbírálás alá eső egyéb szankcionálás jellegű díjakat.

Szerződés szám: ……………….. 2019/……..

Bérlő teljes kártérítési felelősséggel tartozik, ha a bérautót alkoholos, vagy kábítószeres befolyásoltság és/vagy egyéb
bódulatkeltésre alkalmas szer befolyása alatt vezette és ezzel kárt okozott. Bérlő tudomásul veszi, hogy ez esetben a
biztosítás kárvédelmet nem nyújt és a teljes kár megtérítésére válik a Bérlő kötelezetté.
Bérlő köteles viselni azon károkat is, amelyet a biztosító nem térít meg.
Bérlő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a bérautót arra jogosulatlan személy vezette és ezen személy kárt okoz, akkor
teljes felelőség terheli a kárviselésben és a biztosító kártérítésre nem kötelezhető.
Bérlő a vontatásból eredő károk teljes viselésére köteles.
Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó Bérlőre terheli a bérautó átvételét követő és annak visszaadásáig terjedő időszakban a
bérautóban keletkezett kárt és az azzal kapcsolatba hozható járulékos költségeket (pl.: szakvélemény, vontatási költségek,
napidíjak).
Bérlő köteles a bérautó átvételét követő és annak visszaadásáig terjedő időszakban a bérautó használatából eredően kiszabott
bírságok és egyéb térítési díjak (parkolójegy, gyorshajtás, autópálya matrica, stb.) viselésére.
Bérlő a bérautót, és annak tartozékait rendeltetésszerűen köteles használni, valamint a bérautó okmányainak őrzéséről
gondoskodni köteles. A rendeltetésellenes használatból eredő károk teljes megtérítése a Bérlőt terheli.
A Bérbeadó felhívja a Bérlő figyelmét, hogy amennyiben a bérautó kulcsait nem tudja visszaszolgáltatni (pl. elveszítette),
akkor ez esetben a Bérbeadó az elveszített kulcsot nem pótolja, hanem a bérautón teljes zárcserét és önindító kulcscserét
hajt végre, amelynek felmerülő minden költségét köteles a Bérlő viselni.
A bérautó használatának korlátozása, túlhasználata:
A bérautóval a bérlet időtartama alatt napi 300 km tehető meg átlagban. Az átlagos napi 300 km megtétele feletti használatért
a Bérbeadó km-ként 30 Ft+ ÁFA azaz harminc forint +áfa túlhasználati díjat számít fel a Bérlőnek, amelynek megfizetésére a
Bérlő a bérautó visszaadásával együttesen köteles. Abban az esetben, ha ennek megfizetését a Bérlő megtagadja, akkor
Bérbeadó jogosult a nála elhelyezett óvadékból ezt közvetlen levonással érvényesíteni.
5.

Bérautó biztosítása:

A bérleti díj magában foglalja a Magyarországon törvény szerint előírt kötelező felelősségbiztosítás és CASCO biztosítás díját. A
CASCO biztosítás hatálytalanná válik bármilyen szerződésszegés, hamis, valótlan vagy megtévesztő adat közlése esetén töréskár
és/vagy lopáskár esetére. Ilyen esetben Bérlő teljes kártérítési felelősséggel tartozik, különösen akkor, de nem kizárólag, ha
Bérlő bérautót olyan harmadik személynek átengedte, mely személy nem jogosult a Bérautó vezetésére. A jogosultságot Bérlő
és Bérbeadó a Bérleti szerződésben rögzíti. Bérlő akkor minősül vétlennek bérautóban bekövetkezett káreseménnyel
kapcsolatban, ha rendelkezik szabályosan kitöltött, európai formátumú baleseti kárbejelentővel, melyen a káresemény okozója
elismeri vétkességét, és azt a baleseti kárbejelentőn aláírásával is hitelesíti.
Egyéb a bérautón bekövetkező kerékkárokra, üvegkárokra (pl. kavicsfelverődés) és a gumiabroncs sérülésére, valamint a
bérautó belső terének és csomagterének nem balesetből eredő károsodására a CASCO biztosítás nem vonatkozik, ezeket a
károkat teljes mértékben a Bérlőnek kell megtéríteni.
Bérautó bármilyen rövid időre őrizetlenül hagyása esetén Bérlőnek gondoskodnia kell arról, hogy értéktárgy ne maradjon
bérautóban és amennyiben a beépített autórádió előlapja levehető Bérlőnek azt le kell vennie és magához kell vennie.
Ellenkező esetben az autó feltörése esetén a bérautóban keletkezett károk költségét Bérlőnek kell megfizetni, ez esetben a
CASCO biztosítás érvényét veszti. Lopáskár esetén Bérlő teljes kártérítési felelősséggel tartozik abban az esetben, ha a bérautó
forgalmi engedélyét és eredeti kulcsát nem tudja a Bérbeadónak visszaszolgáltatni, vagy a bérautó kulcsát bérbeadó engedélye
nélkül lemásoltatta. Ebből adódó kártérítés esetén Bérlőnek a bérautó hivatalos EUROTAX értékbecsléssel megállapított értékét
kell megtérítenie. A Bérbeadó lopás esetén a kulcsot szakértővel megvizsgáltatja. Bérautó indítókulcsának elvesztése esetén
azonnal értesíteni kell a Bérbeadót, aki intézkedik bérautó zárcseréjéről és az új indítókulcsok beszerzéséről. Töréskár, vagy
bérautó sérülése esetén Bérlő által fizetendő önrész összege különböző káreseményenként többszöröződik, az önrész összege
annyiszor fizetendő, ahány különböző káreseményből adódóan keletkeztek bérautóban a sérülések. Bármely egyéb a
bérautóban bekövetkezett káresemény esetén, mely következtében a bérautó mozgásképtelenné válik függetlenül attól, hogy
az kinek a hibájából történt, Bérlőnek azonnal értesíteni kell Bérbeadót az eseményről. Bérelt gépkocsi hazaszállításának
költségeit abban az esetben, ha azt a biztosítás nem fedezi, akkor ennek költségeit a Bérlő köteles megtéríteni.
A Bérbeadó felhívja a figyelmét a Bérlőnek, hogy ittas vagy bódult állapotban vezetett gépjárművel történő károkozás esetén
sem a kötelező felelősség biztosítás sem a casco biztosítás védelmet nem nyújt és a teljes kár megtérítésére a Bérlő köteles.
6.

Bérautó balesete, lopása vagy feltörése, mint káresemény:

Bérlő, vagy a vezetésre jogosult balesetnél/egyéb károknál, valamint a bérautó ellopása esetén köteles haladéktalanul, és
közvetlenül a Bérbeadót és a rendőrséget is értesíteni és kérni a helyszíni szemlét, még abban az esetben is, ha a felelősség
bármely személy részéről elismerésre kerül. A helyszíni szemle során felvett jegyzőkönyvbe rögzíttetni kell a balesetben vagy
lopás esetén az érintetteket, a káresemény okozóját, és tanúkat név és cím szerint jegyzőkönyveztetni. A belföldön
bekövetkezett káresemény során a rendőrségi értesítéstől a Bérlő vagy a vezetésre jogosult személy – saját veszélyére és
felelősségére – eltekinthet, ha a megítélése szerint a kár érték becslése alapján nem éri el a 100.000 Ft értéket. Bérlő tudomásul
veszi, hogy a kárfelelősségét kizárólag a Bérbeadó beleegyezésével ismerheti el érvényesen. Bérbeadó már most tájékoztatja a
Bérlőt, amelyet a Bérlő tudomásul vesz, hogy a biztosítónak – amennyiben jogerős és végrehajtható határozat a káreseményről
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nem született - joga van a kárfelelősség elismerésének felülbírálatára. Ez esetben a biztosító a kár megtérítését jogosult
megtagadni. Ez esetben, ha a Bérbeadó más forrásból kártérítésre nem jogosult, akkor végső esetben a kár megtérítésére a
Bérlő köteles. Bérlő vagy a vezetésre jogosult személy a kár bekövetkeztét követően kárenyhítésre köteles.
A káresemény során a szükséges mentési és javítási intézkedéseket kizárólag Bérbeadó kezdeményezheti, a Bérlő erre
jogosultsággal nem rendelkezik. A Bérlő köteles a balesetben bekövetkezett kár vagy egyéb költség megtérítésére, amelyre a
biztosítás fedezetet nem nyújt vagy a biztosító társaság azt nem téríti meg. Belföldön történt káresemény esetén a Bérbeadó
köteles az európai formátumú baleseti bejelentő kitöltésére az érintett személy(ek) aláírásával. Külföldön bekövetkezett kár
esetén, a fentieken túlmenően, a károkozó külföldi biztosítójának igazolását (amennyiben nem a Bérlő a károkozó) is köteles a
Bérbeadó vagy a vezetésre jogosult személy beszerezni.
Bérlő tudomásul veszi, hogy teljes kárfelelősséggel és kártérítéssel tartozik a Bérbeadó felé, ha a Casco biztosítás – díj nem
fizetés kivételével – bármely okból hatályát veszti, függetlenül attól, hogy a Casco biztosítás elveszítése a Bérlőnek felróható
magatartásából ered vagy sem.
Abban az esetbe, ha a Bérlő vagy a vezetésre jogosult személy késedelem nélkül, de legkésőbb a káresemény bekövetkeztét
követő 24 órán belül nem értesíti a Bérbeadót a káreseményről, akkor az a biztosítói helytállás elvesztését vonja mega után.
Abban az esetben, ha a bérautó mozgásképtelenné válik – függetlenül, hogy az balesetből eredően vagy sem következett be - a
bérelt gépjárművet a Bérlő vagy a vezetésre jogosult személy semmilyen körülmények között nem jogosult magára hagyni,
illetve szükség esetén köteles a Gépjármű megfelelő és kellően biztonságos őrzéséről gondoskodni, míg annak elszállításáról a
Bérbeadó nem intézkedik.
Bérlő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha valótlan adatot vagy olyan tényt közöl, amely nem felel meg a valóságnak és
ezzel a Bérbeadót vagy a biztosító társaságot félrevezeti, akkor azzal bűncselekményt valósít meg és ennek gyanúja esetén
Bérbeadó köteles a büntető feljelentés megtételére.
7.

Bérelt autó meghibásodása:

A Bérlő a bérautó meghibásodását haladéktalanul köteles a Bérbeadónak telefonon bejelenteni és lehetőség szerint 12 órán
belül írásban (e-mail útján) megerősíteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a meghibásodott bérautó fellelhetőségének helyét,
a hibajelenséget és a szükségessé váló intézkedési javaslatot. A Bérlő a bérautó javíttatására kizárólag a Bérbeadó előzetes
írásbeli ( e-mail) engedélye alapján jogosult.
Abban az esetben, ha a bérautó – az üzemeltetés és/vagy a közlekedés biztonságának és rendeltetésnek megfelelő használat
mellett – meghibásodott és a Bérbeadó engedélyt adott a gépjármű megjavíttatására és a javítást jelen szerződésben
meghatározott szakszervizben végezték el, akkor Bérbeadó a bérautón elvégzett és igazolt javítási költségeket a Bérlőnek
megtéríti, ha azt a Bérlő igazolt módon megelőlegezte. Igazolt módnak kell tekinteni a Bérbeadó nevére kiállított eredeti javítási
számla átadását, amely a javítási kalkuláció szerinti végösszeget tartalmazza.
A bérautó javíttatását kizárólag a bérautónak megfelelő hivatalos márkaszervizben végezhető el, amely rendelkezik
márkaszerviz igazolással. Alkatrész cseréje esetén Bérlő a régi alkatrészt köteles Bérbeadónak átadni, ellenkező esetben a
javítási költségek Bérlőt terhelik. Javítási költségről Bérlőnek minden esetben számlát kell kérnie, melynek a vevőjénél a
Bérbeadó nevét és címét kell feltüntetni, mint vevő vagy megrendelő.
Abban az esetben, ha bérautó este 10 óra és reggel 6 óra között hibásodik meg vagy a Bérbeadó képviselője nem elérhető,
akkor a Bérbeadóval leszerződött „assistancia” partnerét kell értesíteni a Bérlőnek, amelynek elérhetőségeit Bérlő a jelen
bérleti szerződés aláírásával együttesen igazoltan átvett. A meghibásodott gépjárművet ez esetben a legközelebbi
márkaszervizbe elszállítják és egy az „assistancia” szerződésben meghatározott kategóriájú gépkocsit biztosítanak az utazás
további részére. Részletes tájékoztatót erre vonatkozóan a Bérlő a bérelt gépjárműben elhelyezett „hasznos tanácsok
Bérlőknek” kézikönyvben találja meg.
A kilométer-számláló meghibásodása esetén a Bérlő vagy a vezetésre jogosult személy a Bérbeadót haladéktalanul köteles
értesíteni. Ebben az esetben Bérlőnek azt is jeleznie kell, hogy a meghibásodás hol és milyen körülmények között történt.
Bérlő bérautó üzembiztonsága érdekében minden nap köteles ellenőrizni bérautó hűtővíz folyadék szintjét, motorolajszintjét,
és köteles azonnal, telefonon történő bejelentés útján jelezni a hűtővíz folyadék szintjével, a motor- és a sebességváltó-olajjal
kapcsolatos bérlés során felmerült esetleges problémákat. A hűtő- vagy kenőfolyadék elfolyása esetén a bérelt járművet
azonnal le kell állítani. Ennek elmaradása esetén az emiatt keletkezett kárért Bérlő felel.
Bérbeadó már most felhívja a Bérlő figyelmét, hogy műszerfalon a motorolajra, vagy a hűtőfolyadék szintjére utaló, vagy
annak meghibásodására figyelmeztető jelzés felgyulladását vagy kiírását követően a gépjárművel történő továbbhaladás
tilos. Az autót biztonságos körülmények között a Bérlő vagy a vezetésre jogosult személy haladéktalanul köteles leállítani.
Ennek elmaradása esetén a Bérlő minden bekövetkezett kárért teljes felelősséggel tartozik a Bérbeadó felé.

8.

GPS alkalmazása és a szerződésellenes vagy jogellenes gépjármű használat megakadályozása:

Bérbeadó felhívja a Bérlő figyelmét, hogy vagyonvédelmi- és biztonsági célokból eredően bérautója GPS alapú nyomkövető
rendszerrel van felszerelve. A nyomkövető eltávolításával Bérbeadó súlyos szerződésszegést követ el és a Bérbeadó úgy tekinti,
hogy a bérautó eltulajdonították! Ez esetben a szükséges hatósági intézkedések előtt a Bérbeadó jog megnyílik. A GPS
eltávolítása továbbá az óvadék Bérlői elveszítését is magával vonja, mint átalány kártérítés.
A GPS alapú adatkezelés célja: a bérbe adott gépkocsik mozgásának megfigyelése vagyonvédelmi célból, a visszaélések
megakadályozása érdekében. Érintettek köre az érvényes Bérleti szerződéssel rendelkező Bérlő, annak képviselője, a vezetésre
jogosult személyek, illetve azon személyek, akik jogellenesen vagy szerződés ellenesen vezetik a gépjárművet. Az adatkezelés
jogalapja a Bérbeadó jogos érdekének védelme.
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A Bérlő tudomásul veszi, hogy a GPS (globális műholdas nyomkövető rendszer) használata során a Bérbeadó képviselője,
alkalmazottja vagy megbízója jogosult a gépjármű valós helyzetének állandó megfigyelésére, ezen adatok harminc (30) napos
tárolására és kezelésére. A bérautó mozgásának adatait a Bérbeadó kizárólag a Bérlővel fennálló jogvitájának eldöntésére, jogos
érdekeinek érvényesítésére használhatja fel, adhatja át a hatóságnak vagy a bíróságnak. Bérbeadó az egyes bérelt gépjármű
GPS adatait a többi Bérlő adataitól elkülönülten kezeli. Az adatkezelés időtartama: az adat felvételétől számított 30 nap. A GPS
adatok megőrzésének helye: 1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38.
A Bérbeadó jogosult a nap 24 órájában a bérautó mozgásának ellenőrzésére a GPS koordináták felhasználásával, valamint
jogosult a GPS koordináta adatok rögzítésére hely, év, hónap, óra, perc bontásban. Amennyiben Bérbeadó a globális műholdas
nyomkövető rendszer által küldött jelek alapján felmerül a gyanúja, hogy a bérautó használatával kapcsolatosan
szerződésszegést, visszaélést vagy bűncselekményt valósítanak meg, akkor jogosult távolról a bérautó motorjának azonnali
leállítására. Ez esetben a bérautó motorja az autó használója számára nem indítható újra.
9.

Adatkezelés:

A Bérbeadó kötelezi magát, hogy a tárolt adatokat kizárólag az adatkezelési szabályzatában meghatározott módon – a
jogszabályok figyelembevételével - használja fel.
Abban az esetben, ha a Bérlő bérautót a szerződéses időtartamot követő 24 órán belül nem szolgáltatja vissza, illetve az
esedékes bérleti díjakat, bérbeadói követeléseket határidőre nem fizeti meg vagy egyéb más módon szerződést- vagy jogsértést
követ el Bérbeadó jogosult a Bérlő vagy a vezetésre jogosult személyi adatait a jogainak érvényesítése érdekében felhasználni.
Bérlő a jelen szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy Bérbeadó a jogviszonyukkal kapcsolatos tényeket, adatokat,
köztük a személyes adatokat és releváns információkat hatósági megkeresésre a hatóság részére kiadja, továbbá a bérautó
használatával összefüggő különböző bírságok és egyéb pótdíjfizetési eljárások során az eljáró hatóságoknak, szervezeteknek
átadja vagy bizonyítékként felhasználja.
10. Vegyes rendelkezések:
Bérlő vagy a Bérlő képviselője kifejezetten felelősséget vállal azért, hogy a gépjármű vezetésére jogosult személyt a jelen
szerződéses feltételekről tájékoztatta, illetve a vezetésre jogosult személyek körére tekintettel az egyetemes felelősséget
vállalja.
Bérlő kifejezetten nyilatkozik arról és elfogadja, hogy amennyiben nincs olyan személy, akit a bérautó átadását és
visszaszolgáltatása közötti időszakban felelősségre lehetne vonni bírságok, károk vagy egyéb fizetési kötelezettségek esetében,
akkor ezen kötelezettségek teljesítésére ő köteles.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit tekintik a Felek irányadónak.
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jogvitájuk eldöntésére a magyar joghatóságot kötik ki.
Felek jogvitájuk eldöntésére a Budapest XVIII. és XIX. kerületi bíróság illetékességét kötik ki, abban az esetben ha jogvitájuk
eldöntésére a kikötött kerületi bíróság hatáskörrel nem rendelkezik, akkor az általános illetékességi szabályok az irányadóak.
Bérlő nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződést átolvasta, a benne foglaltakat megértette és egyben tudomásul vette és mint
akaratával egyezőt írta alá.

Budapest, 2019. …… év…………hó…………nap

……………………………………………………
Bérbeadó

…………………………………………………….
Bérlő

Alulírott ………………………………………, mint Bérlő aláírásommal igazolom, hogy a jelen bérleti szerződéses rendelkezéseket egy
példányát átvettem.

Budapest, 2019. …… év…………hó…………nap
…………………………………………………
Bérlő

