Bérleti szerződés részletes feltételei
•

A jelen Mellékletben vagy a Bérleti szerződésben foglaltak nem teljesítése, illetve megszegése
esetén Bérbeadó jogosult a gépjármű bérbeadására létrejött bérleti szerződést („Bérleti szerződés”)
azonnali hatállyal felmondani és a Bérleti szerződés tárgyát képező gépjárművet („Gépjármű”)
előzetes figyelmeztetés nélkül a birtokába venni. Bérbeadó előbbi eljárásával összefüggésben Bérlőt
birtokvédelem nem illeti meg, továbbá Bérbeadó ezen eljárása nem tekinthető tilos önhatalomnak.
Bérbeadó nem tartozik felelősséggel a Gépjárműben az előzőek szerinti birtokbavételkor fellelhető,
a Bérlő vagy valamely harmadik személy tulajdonát képező dolgokban bekövetkezett károkért. A
Bérbeadó felmondását nem köteles írásban megküldeni a Bérlőnek, a felmondás a Gépjármű
előzőek szerinti birtokbavételére irányuló bérbeadói cselekménnyel, mint ráutaló magatartással
jogszerűen közöltnek minősül.

•

A Gépjárművet kizárólag olyan személy jogosult használni, aki a használat megkezdése
időpontjában érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, és ezen engedélyt legalább egy éve
szerezte.

•

Bérlő semmilyen körülmények között nem jogosult:

a) a Gépjármű vezetését a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye hiányában harmadik személynek
átengedni;
b) a Gépjárművel bármilyen típusú versenyen, illetve vetélkedőn vagy hasonló eseményen részt
venni;
c) a Gépjárművet szeszesitaltól befolyásolt állapotban, avagy a vezetési képességre hátrányosan
ható szer befolyása alatt, továbbá járművezetésre egyébként alkalmatlan állapotban vezetni.

•

A szerződésbe ütköző használat esetén Bérlő, az ebből eredő valamennyi következményért teljes
körűen felel.

•

A bérleti idő lejárata után a Bérlő jogtalanul birtokolja a
Gépjárművet.

•

Az ún. bérleti nap a Gépjármű átvételének órájában (Közép-európai idő (CET) szerint) kezdődő
folytatólagos 24 órából álló időszak. A legrövidebb bérleti időtartam a bérleti díj megfizetése

szempontjából egy bérleti nap. Ha a késedelem a három bérleti napot meghaladja, a Bérbeadó a
Bérlő ellen haladéktalanul rendőrségi feljelentést tehet.

•

Bérlő felelősséggel tartozik a Gépjármű Bérbeadó általi visszavételéig keletkezett sérülésekért
abban az esetben is, ha a Bérlő a Gépjármű visszaszolgáltatásakor az átadás-átvételi jegyzőkönyv
aláírását elmulasztja (pl. a Gépjárművet félfogadási időn kívül adja le vagy nem várja meg az
ellenőrzést), illetve megtagadja.

•

A Gépjárművön matrica, felirat vagy bármilyen egyéb megjelölés semmi szín alatt nem kerülhet fel
a Gépjárműre.. Amennyiben a Gépjárműre mégis ilyen matrica, felirat vagy bármilyen egyéb
megjelölés kerül, azt Bérlő köteles haladéktalanul eltávolítani, ezt Bérbeadónak haladéktalanul
írásban jelezni, ennek hiányában azt Bérbeadó a Bérlő költségére eltávolíttathatja.

•

Bérlő köteles megtéríteni Bérbeadónak minden olyan rendőrség vagy más hatóság által kiszabott
szabálysértési, közigazgatási jellegű vagy egyéb bírság, büntetés, illetve pótdíj – ideértve a meg
nem fizetett parkolási díjat, illetve az autópálya-használattal kapcsolatos díjak megfizetésének
elmulasztását is – összegét, illetve Bérbeadó ezek következményeképpen előállott kárát, amelyet a
Gépjárművel azon időszak alatt elkövetett valamely szabályszegés nyomán róttak ki, amely
időszakban Bérlő a Gépjármű bérleti jogosultja volt, beleértve a tényleges visszaszolgáltatásig
fennálló időszakot. A magánszemély Bérlőt, (jogi személy Bérlő esetén a Gépjárművet a Bérlő
megbízásából vagy egyébként a Bérlő érdekében ténylegesen

magánszemélyt) a Bérleti

szerződéssel érintett teljes időszak vonatkozásában a Gépjármű használatával kapcsolatban fennálló
felelősségére kiterjedő nyilatkozattételi kötelezettség terheli. Bérlő, terhére esik továbbá a
Gépjárműben hagyott, a Bérlő vagy pedig valamely harmadik személy tulajdonát képező bármely
dolog, illetve a Gépjármű járulékos tartozékainak, valamint iratainak elvesztése, illetve
megrongálódása is. Bérbeadó jogosult a Bérleti szerződés megszűnését követően a tudomására
jutott bármely bírság, büntetés vagy egyéb fizetési kötelezettséggel együtt járó marasztalás nyomán
előállott kárát teljes egészében – választása szerint - a Bérlőre. Amennyiben a Bérlő a jelen pontban
foglalt bírság, büntetés, illetve pótdíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségének a Gépjármű
Bérbeadó részére történő visszaadásáig nem tesz eleget, akkor a Bérlő, köteles a vonatkozó
kötelezettség teljes összegét a Bérbeadó erre vonatkozó fizetési felszólításának kézhezvételét
követő 8 (nyolc) napon belül Bérbeadó részére megfizetni. A Bérlő fizetési kötelezettsége nem
megfelelő teljesítése esetén a további eljárás valamennyi felmerülő költsége (ideértve többek között
az ügyvédi díjat, postaköltséget) is a Bérlőt terheli.

•

Bérlő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy Bérbeadó jogosult az általa nem
befolyásolható vagy előre nem látható, a Bérbeadó gazdálkodására kiható külső körülményekkel –
ideértve, de nem kizárólagosan jogszabály, állami irányítás egyéb jogi eszközei, hatósági
rendelkezés vagy jogértelmezés, továbbá pénz- vagy hitelpiaci, illetve egyéb kereskedelmi
viszonyok

tekintetében

bekövetkezett

változásokkal

–

összefüggésben

keletkezett

többletköltségeket vagy egyéb fizetési kötelezettséget a Bérleti szerződésben rögzített bérleti díj
egyoldalú módosítása útján, illetve a Gépjármű leadásakor Bérlőre – a fenti körülményeknek a
Bérleti szerződés alapján fennálló Bérleti jogviszonyra történő kihatásával és a Bérleti szerződés
Bérbeadó általi fenntartásával és teljesítésével kapcsolatos többletköltségeivel arányosan –
áthárítani. Bérbeadó köteles a Bérleti szerződés fentiekre tekintettel bekövetkezett módosításáról – a
módosított bérleti díj alkalmazását megelőzően – a Bérlőt írásban értesíteni.

•

Bérbeadó a Bérlővel szemben a Bérleti szerződés alapján fennálló, a Gépjármű szolgáltatására
irányuló kötelezettségének a tőle elvárható legnagyobb gondossággal igyekszik eleget tenni,
ugyanakkor – még előzetesen egyeztetett járműátadás esetén sem – tehető felelőssé az átadás
esetleges késedelme, illetőleg a Bérbeadónak fel nem róható okból történő meghiúsulása esetén.

•

A Gépjárművet kizárólag a Bérleti szerződésben megjelölt, vezetői engedéllyel igazolt személyek
vezethetik. Bérbeadó a Gépjármű vezetésére jogosultként kettőnél több személyt a Bérleti szerződés
ún. kiegészítésén engedélyezhet.

•

A Gépjárműben dohányozni tilos, ennek megsértése esetében a Bérlő köteles a Bérbeadónak 30 000
Ft + áfa összeget haladéktalanul megfizetni.

•

Bérlő köteles a Gépjárművet a közlekedés szabályainak betartása mellett a tőle elvárható
legnagyobb gondossággal és odafigyeléssel vezetni. Köteles továbbá a Gépjárművet, ha azt magára
hagyja, megfelelő módon leparkolni, illetve lezárni, továbbá a jármű iratait minden körülmények
között magánál tartani. Bérlő semmilyen körülmények között nem jogosult a szállítható személyek
forgalmi engedélyben meghatározott számát meghaladó számú személyt a Gépjárműben szállítani.
Abban az esetben, ha a Gépjárművet hivatalos intézkedése keretében valamely hatóság elszállította,
a Bérlő erről haladéktalanul köteles Bérbeadót értesíteni; ilyen esetben a felmerült költségek –
ideértve a bírság összegét is – Bérlőt terhelik. A Bérlő hozzájárul, hogy a Bérbeadó személyes
adatait (beleértve a műholdas védelmi rendszer által nyert adatokat) a közöttük fennálló
jogviszonnyal összefüggésben kezelje, beleértve azok hatóság vagy a Gépjármű használata során
bármely jogkövetkezmény kiszabására jogosult egyéb jogalany részére történő kiadását is.

BÉRLETI DÍJRA ÉS EGYÉB FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉRE
VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

•

A bérleti díjakat (amelyet Bérlő választása szerinti devizanemben kerül megállapításra: amerikai
dollár, euró vagy forint) a Bérleti szerződés tartalmazza, amelyet a Bérlő köteles esedékességkor, a
Bérleti szerződésben és Keretszerződésben foglaltak szerint megfizetni. Bérlő a jelen Melléklet
aláírásával kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben Bérbeadó postai nyilvántartásával vagy más
hitelt érdemlő módon igazolja, hogy a számla megküldésével kapcsolatban a Felek által rögzítettek
szerint járt el, a Bérlő a bérleti díj megfizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítését – ideértve a
késedelmi kamat megfizetésének kötelezettségét is – nem jogosult megtagadni.

•

A Bérlő fizetési kötelezettségeinek fennállását nem érinti, ha a Bérlő a Gépjárművet bármilyen, a
Bérbeadónak fel nem róható okból nem használja vagy nem használhatja.

•

A Felek rögzítik, hogy a Bérlő a Bérleti szerződésből vagy a Felek közötti egyéb jogviszonyból
eredő bármely jogcímen teljesített fizetésével szemben nem jogosult beszámítással élni.

BALESET ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK

•

Baleset esetén Bérlő köteles gondoskodni az ún. Európai Baleseti Bejelentő nyomtatvány hiánytalan
kitöltéséről, egyből értesíteni a Bérbeadót, továbbá – amennyiben ennek jogszabályi feltételei (pl.
személyi sérülés, jelentős anyagi kár) fennállnak – köteles haladéktalanul rendőri intézkedést kérni,
valamint arról az eljáró rendőrtől igazolást kérni.

•

A személyi sérüléssel együtt járó baleset helyszínének elhagyása törvénybe ütközik.

•

Bérlő, illetve köteles a baleset bekövetkeztéről Bérbeadót telefonon vagy más alkalmas módon
haladéktalanul értesíteni. Az értesítésben közölni kell, hogy a Gépjármű milyen műszaki állapotban
van, valamint Bérbeadó kérésére a baleset körülményeit – az esetleges tanúk megjelölésével –
részletesen le kell írni. Bérlő () köteles továbbá a Bérbeadó által biztosított ún. kárbejelentő
nyomtatványt és baleseti bejelentőlapot megfelelően kitölteni, a jelen pont szerinti általa kitöltendő
dokumentumokat a balesetet követő egy napon belül Bérbeadónak megküldeni. A Bérlő jelen pont
szerinti, a kár bekövetkeztét és a káreseményre vonatkozó egyéb körülményeket megfelelően
igazoló dokumentumok rendelkezésre bocsátására vonatkozó kötelezettségei késedelmes teljesítése

esetén a Bérbeadó a késedelemmel érintett időszak vonatkozásában napi 3000 Ft+áfa összegű díjat
jogosult felszámítani.

•

A baleset nyomán mozgásképtelenné vált Gépjárművet Bérlő semmilyen körülmények között nem
jogosult magára hagyni, illetve szükség esetén köteles a Gépjármű megfelelő és kellően biztonságos
őrzéséről gondoskodni. míg a azt a Bérbeadó el nem vontatja.

•

A Bérlő a kárérvényesítési eljárás és/vagy a szükséges javítások elvégzése érdekében köteles a
Gépjárművet a Bérbeadó és/vagy a biztosító rendelkezésére bocsátani.

•

A kárbejelentést követően a kárrendezés érdekében Bérbeadó jár el az érintett biztosítónál.

•

Amennyiben Bérlő, illetve

a fentiekben meghatározottakat megszegi, így pl. a balesetet

késedelmesen vagy hamis adatokat közölve jelenti, felelőssé tehető a baleset nyomán felmerült
teljes kárért, illetve egyéb következményekért.

LOPÁS ÉS EGYÉB KÁRESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK

•

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 Bérbeadó rendelkezésére bocsátani.

•

Bérlő a Gépjárművel kapcsolatos bármely káresemény (beleértve tartozékok elvesztését is) esetén a
Bérlő () köteles a Bérbeadót haladéktalanul telefonon értesíteni.

FELELŐSSÉG

•

A jelen Mellékletben és a Szerződő Felek közti szerződésben meghatározott kötelezettségek
teljesítéséért Bérlő és Bérbeadóval szemben egyetemlegesen felel.

•

A jelen Melléklet aláírásával Bérlő hozzájárul, hogy a Bérbeadó a Bérlőnek a Bérleti szerződéssel
összefüggésben tudomására jutott személyes adatait a közöttük fennálló jogviszonnyal
összefüggésben, annak teljesítésével kapcsolatos célból rögzítse és kezelje, beleértve azoknak a
Bérbeadó tulajdonosa, illetve Bérbeadóval jogviszonyban álló, Bérbeadó vagy Bérbeadó üzleti
partnerei felé reklám- vagy marketingtevékenységet kifejtő személy részére történő átadását.

•

A jelen Melléklet aláírásával Szerződő Felek kijelentik, hogy annak valamennyi pontját és feltételét
egyedileg megtárgyalták. Bérlő ezen túlmenően kijelenti, hogy őt Bérbeadó tájékoztatta a jelen
Melléklet azon feltételeiről, melyek a szokásos szerződési gyakorlattól, a szerződésre vonatkozó
rendelkezésektől lényegesen, vagy valamely korábban, a Felek között alkalmazott kikötéstől eltér,
és hogy ezen feltételeket a jelen Melléklet aláírásával kifejezetten elfogadja.

BIZTOSÍTÁS

•

A Bérlő hozzájárul, hogy amennyiben a Bérbeadó a csereautó szolgáltatására vonatkozó
kötelezettségét, vagy a Bérlő bérleti szerződés megkötésére irányuló jognyilatkozatában megjelölt
gépjárműigényét átmenetileg nem Bérbeadó által üzemeltetett gépjárművel teljesíti, jogosult
harmadik személyt, mint alvállalkozót alkalmazni, amely esetben a gépjármű biztosításával
kapcsolatos feltételekre a ténylegesen igénybe vett gépjármű esetében hatályos biztosítási feltételek
az irányadók.

Kelt: Budapest, …..................év…................hó......................nap..….......................idő

Bérlő
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Bérbeadó

