
  

Foglalási feltételek:           

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a jelen foglalás megküldése nem jelenti a bérautó automatikus 
lefoglalását és a felek közötti bérleti szerződés létrejöttét. A bérleti szerződés kizárólag személyesen köthető 
meg a megküldött foglalás visszaigazolását követően legkésőbb a bérautó átadásáig.  
 
Felhívjuk a figyelmét, hogy a foglalása akkor válik érvényessé, ha azt a Bérbeadó Önnek e-mail címre 
visszaigazolja. 
 
A bérautó foglalása díjmentes, de a Bérbeadó fenntartja a jogát arra, hogy a foglalás érvényességét az előre 
kalkulált bérleti díjhoz igazodó díjelőleg megfizetéséhez kösse. Erre a foglalás visszaigazolásakor felhívjuk a 
figyelmét és a díjelőleg megfizetésére a foglalásának visszaigazolásával együttesen díjbekérőt küldünk Önnek. 
A díjbekérő tartalmazza a Bérbeadó bankszámláját és a díjelőleg megfizetésének határidejét.  
 
Díjelőleg alkalmazása esetén, ha az nem kerül határidőben bankszámlánkon jóváírásra, akkor foglalását 
automatikusan – minden felszólítás nélkül – töröljük azzal, hogy a törlésből eredően bekövetkezett károkért a 
felelősségünket kizárjuk.  
 
Fenntartjuk továbbá a jogot ahhoz, amennyiben a kiválasztott bérautót biztosítani nem tudjuk, akkor helyette 
hasonló felszereltségű és minőségű bérautót ajánljunk fel Önnek.  
 
A bérautót telephelyünkön díjmentesen veheti át nyitvatartási időben. Az átadás-átvétel időtartama körülbelül 
30 perc időt vesz igénybe. A szerződéskötés és a pénzügyi rendezést követően a szerződésben vállalt feltételek 
mellett adjuk át Önnek bérautóját.  
 
Abban az esetben, ha a bérleti szerződés megkötését megelőzően részben vagy egészben fizetési 
kötelezettségének eleget tett és az egyes díjakat megfizette, de foglalását a bérautó átvételét megelőzően 
lemondta, akkor a már megfizetett díjakat teljes egészében visszatérítjük és a foglalását díjmentesen töröljük. 
A díjvisszatérítést arra a bankszámlára teljesítjük kizárólag, ahonnan annak megfizetést kezdeményezték. 
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ezen ügyfélbarát szabályunk kizárólag akkor alkalmazható, ha a bérautó 
átvételéig több mint két munkanap van hátra. 
 
Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben a bérautó átvételére megadott időpontot megelőző 2 (kettő) 
munkanapon belül áll el a foglalásától, azaz a foglalását lemondja, akkor Bérbeadó jogosult a már 
megfizetett díjelőleget bánatpénz jogcímén megtartani vagy a bérleti jogviszony időtartamára megállapított 
bérleti díj 30%-nak érvényesítésére bánatpénz jogcímén. A már előre megfizetett, de az elállásra tekintettel 
Önnek visszautalandó díjba bánatpénz követelését Bérbeadó jogosult közvetlen módon beszámítani.  
 
Adatkezelési hozzájárulás: Az Ügyfél ezen foglalási feltétel elfogadásával együttesen kifejezetten 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy Bérbeadó a jelen foglalás keretei között nevét, e-mailcímét, illetve a 
díjbekérőhöz esetlegesen megadandó további személyes adatot kezelje. Az adatkezelés jogalapját a 
szerződéses érdek teremti meg. Tájékoztatjuk, hogy a foglalás törlésével együttesen Bérbeadó a foglaláshoz 
megadott személyes adatokat törli a nyilvántartásából. 
 
 


