Szerz. szám.: ___________________

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
mely alapján Kovács Csongor E.V., mint Bérbeadó a bérleti szerződésben, valamint az
alábbiakban meghatározott feltételekkel bérbe adja, Bérlő pedig bérbe veszi a bérleti
szerződésben megjelölt gépjárművet. Kovács Csongor E.V. ( 9400 Sopron,
Asszonyvásárdűlő 25. ) használati megállapodás alapján jogosult a Kovács Csongor ( 3100
Salgótarján, Acélgyári út 27.) tulajdonát képező jármű bérbeadására.
1. Bérbeadó a gépjárművet közúti közlekedésre alkalmas megfelelő műszaki és esztétikai
állapotban, látható és rejtett hibák nélkül, kenőanyaggal és üzemanyaggal feltöltve a
szükséges tartozékokkal együtt, a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező
„Állapotlap” alapján adja át. Bérlő a gépjárműért teljes felelősséggel tartozik és azt a
jogszabályok által előirt engedélyekkel, illetve feltételek szerint használhatja.

személyesen, telefonon vagy e-mailben jelentheti be. A bérleti szerződés meghosszabbítása
csak akkor válik érvényessé, ha azt a Bérbeadó írásban visszaigazolja. Bérbeadó a szerződést
meghosszabbítani nem köteles. Ha a hosszabbítás igazolható módon nem történik meg, a
szerződés az eredeti időpont bekövetkeztével megszűnik.
9. Bérlő a szerződés megkötésekor óvadékot helyez el Bérbeadónál. Bérlő az óvadékkal felel
a gépjárműben bekövetkezett és más által nem térítetett károkért, és valamennyi fizetési
kötelezettségért, mely a bérleti jogviszony alapján a Bérlőt terheli. A Bérlő – amennyiben az
óvadék felhasználásának okát, vagy célját a Bérbeadó egyéb módon igazolni tudja ( pld. fotó)
– nem követelheti a Bérbeadótól a felhasználás számlával történő igazolását. Az óvadékot
meghaladó károk, kötelezettség szintén a Bérlőt terhelik. Bérlő tudomásul veszi, hogy
Bérbeadó jogosult kárai teljes rendezéséig az óvadékot visszatartani, illetve abból kárigényét
kielégíteni. Ha Bérlő a gépjárművet Bérbeadónak jelen szerződésben előírt módon
visszaszolgáltatja, és a kiadott számlán szereplő végösszeget maradéktalanul megfizeti, a
bérlet lejáratakor Bérbeadó az óvadékot maximum 1 hónapon belül visszafizeti.

2. A gépjárművet kizárólag a bérleti szerződésben feltüntetett Bérbeadó által feljogosított
személyek vezethetik. A Bérlő felel az általa megjelölt másodvezető vonatkozásában is. A
gépjárművet csak a 21. életévét betöltött, érvényes személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel és
legalább 1 éve érvényes vezetői engedéllyel rendelkező személy vezetheti. Bérlő köteles
minden bel- és külföldi jogszabályt, közlekedési, hatósági előírást betartani. Bérbeadó nem
felelős a jelen szerződés be nem tartásából eredő következményekért, valamint azért, ha a
Bérlő nem rendelkezik - külföldre történő kivitel esetén – az adott országban előirt
okmányokkal (pl. nemzetközi jogosítvány, vízumok, stb.). Bérlő a gépjármű kezelési
útmutatójában foglaltak betartásával, rendeltetésszerűen jogosult és köteles a gépjárművet
használni és azzal a közúti közlekedésben részt venni.
A gazdasági társaság a bérleti szerződés megkötésekor köteles hivatalos okmányait (30
napnál nem régebbi cégkivonat, társasági szerződés, a társaság nevében aláírásra jogosult
aláírási címpéldányának eredeti példányát, adószám) bemutatni. A gépjárművet átvevő
személy meghatalmazással kell, hogy rendelkezzen. Jelen bérleti szerződés alapján a
cégszerűen aláíró személy egyben készfizető kezességet vállal a bérleti szerződésből adódó
fizetési kötelezettségek azonnali teljesítésére

10. Amennyiben a Bérlő elmulasztja a leadási határidőben és az egyeztetett helyszínen a
gépjármű leadását, úgy 100,-EUR járműleadási kötbért is köteles megfizetni az egyéb fizetési
kötelezettségein felül.

3. A gépjármű bérlésének feltétele a jelen szerződésben meghatározott bérleti díj
megfizetése, valamint a letéti díj (továbbiakban: óvadék) megfizetése.

14. Személyi sérüléssel járó baleset, lopás, vagy feltörés esetén Bérlő köteles rendőri
intézkedést kérni, és eljárást kezdeményezni. Ha a balesetben résztvevő külföldi állampolgár,
a rendőri intézkedés minden esetben kötelező. Bérlő a rendőrség által felvett jegyzőkönyv 1
(egy) példányát a Bérbeadónak köteles átadni.

4. Tilos a gépjárművet:
•
másnak bérbe-, kölcsönadni, azt vezetésre nem jogosult személynek átadni,
•
a gépjárművet alkohol, gyógyszer vagy kábítószer befolyása alatt vezetni, vagy ilyen
befolyás alatt álló személynek a vezetést átengedni,
•
a gépjárművet vontatásra, versenyzésre, oktatásra, üzletszerű személyszállításra
használni, abban élő állatot szállítani,
•
vámköteles árukat törvényellenesen szállítani,
•
pénzszállítmányok díjazás ellenében történő szállítására használni,
•
a szállítható személyek számát meghaladóan személyeket szállítani,
•
az előirt súlyt meghaladóan megterhelni, jármű, vagy pótkocsi, lakókocsi mozgatására
használni,
•
bármely rendeltetéstől eltérő tevékenységre használni,
•
az előirt üzemanyagtól eltérő minőségű (oktánszámú) üzemanyagot tankolni, és azzal a
gépjárművet működtetni, a gépjárműbe beszerelt biztonságtechnikai berendezéseket
kiszerelni vagy bármely módón üzemképtelenné tenni, és azok használatát mellőzni.
A rendeltetéstől eltérő használatból és/vagy a fenti tiltó rendelkezések megszegéséből eredő
valamennyi költségeket és kárt a Bérlő a Bérbeadó részére megtéríteni köteles.
5. Ha a gépjárműbérlést Bérlő előzetesen rendeli meg, és azt Bérbeadó visszaigazolja,
Bérbeadó a bérleti időtartam kezdetekor megrendelésben szereplő kategóriájú gépjárművet
köteles bérbe adni a Bérlőnek.
6. Bérbeadó az érvényes árlista alapján adja bérbe a gépjárművet, de jogosult a díjtételeket –
Bérlő előzetes értesítésével – módosítani. Bérlő a bérleti díj emelkedése esetén a szerződést
jogosult azonnali hatállyal felmondani.
7. A felek a gépjármű átvételének és leadásának pontos időpontját előzetesen egyeztetik. A
Bérlő köteles az időpontok betartására. Késedelem esetén a Bérlő a bérleti szerződés 1. sz.
mellékletében írt késedelmi kötbér megfizetésére is köteles.
8. Bérlő a szerződést, a lejárta előtt meghosszabbíthatja a Bérbeadóval történt előzetes
egyeztetéssel, de ezen szándékát a bérleti időtartam lejárta előtt legalább 72 órával

11. A Bérlő a gépkocsiért és annak összes tartozékáért teljes kártérítési felelősséggel tartozik.
12. Bérlő kötelessége, a gépjármű iratait, mindig magánál tartani, azokat nem a gépkocsiban
tárolni, parkoláskor az ajtók, ablakok zárt állapotáról meggyőzni, és a szokásos napi
életvitelhez szükséges értékeit a gépkocsiban nem látható helyen elhelyezni! A Bérlő
kötelessége továbbá, a gépkocsi parkolásakor a gépjárműbe beszerelt biztonságtechnikai
eszközöket (váltózár, riasztó, stb.) használni, a beszerelt rádió (magnó, CD, DVD, stb.)
előlapját biztonságos helyen őrizni. A gépjármű iratainak, kulcsának és a biztonsági
eszközök, berendezések alkalmazásának mellőzéséből eredő valamennyi kárt (lopás,
rongálás, stb.) Bérlő a Bérbeadó részére megtéríteni köteles.
13. Bérbeadó csak az Európai Unió országaira érvényes határátlépési engedélyt állít ki.

15. A gépjármű rendeltetésszerű használata közben fellépő műszaki meghibásodás, illetve azt
ért baleset esetén Bérlő köteles haladéktalanul Bérbeadót értesíteni és egyben – az
elvárhatóság mértékében – Bérbeadó költségén a jármű biztonságos elhelyezéséről
gondoskodni.
16. Bérbeadó hozzájárulása nélkül – eltekintve az üzemszerű működéssel együtt járó
folyadékszint utántöltésektől, illetve a továbbhaladáshoz nélkülözhetetlen hibaelhárítástól –
(pl.: olajutántöltés, defekt elhárítás, ablaktörlő lapát, vagy annak gumi cseréje) Bérlő javítást
nem végezhet, vagy nem végeztethet. Az ezzel kapcsolatos minden költség és veszélyviselés
Bérlőt terheli. Bérbeadó Bérlő bejelentését követően köteles a gépjármű hibájának
elhárításától, a lehetőség szerinti sürgősséggel gondoskodni. Bérbeadó a gépjármű
sérüléséből vagy meghibásodásából eredő károkért felelősséget nem vállal. Bérbeadó az
engedélyezett hibaelhárítás költségeit a nevére kiállított számla ellenében, és legfeljebb
20.000,- Ft+ÁFA összegig vállalja.
17. Bérlő köteles a szerződéskötéskor meghatározásra kerülő kilométer-számláló állásánál –
de legalább havonta egyszer – a gépjárművet Bérbeadó által megadott helyszínen
felülvizsgálatra bemutatni.
18. Bérlő az előirt minőségű (oktánszámú) üzemanyagot köteles a gépjárműbe tankolni és
minden egyes üzemanyag tankolásáról a töltőállomásokon nyugtát/számlát kérni. A nem
megfelelő üzemanyag használatából eredő valamennyi kárt (üzemanyagcsere, javítás, stb.)
köteles megtéríteni. Ha az üzemanyagszint visszavételkor alacsonyabb, mint a kiadáskor
feltüntetett mennyiség, akkor a hiányzó üzemanyag díj költségén felül 5000,-Ft szolgáltatási
díjat is kell Bérlőnek megfizetnie.
19. Bérlő köteles a gépjárművet, annak tartozékait és más okmányait a legnagyobb
gondossággal használni, illetve kezelni, továbbá a gépjármű forgalmi engedélyét és kulcsait
mindig magánál tartani. Az indítókulcs, a forgalmi engedély, illetve a rendszám elvesztése
esetén a pótlásokkal kapcsolatosan felmerülő összes költség a Bérlőt terhelik.
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20. Bérlő köteles a gépjárművet a bérlet lejártakor a szerződésben meghatározott helyben,
időben az átvett összes tartozékokkal – a normál elhasználódást kivéve – az átvételkori
állapotnak megfelelően, „Állapotlap” felvétele mellett visszaszolgáltatni. Ha visszavételkor a
bérelt gépjármű tartozékai hiányoznak, azok értékét Bérlő köteles megfizetni. Ha Bérlő a
gépjárművet késve adja vissza, minden megkezdett nap után 1 (egy) nap bérleti díjat kell
fizetnie.
21. Ha Bérlő a járművet az átlagos belső szennyezettséget meghaladó állapotban adja le,
15.000.-Ft, erősen szennyezett állapot (pl. állatszőr, terepszenny, ráömlött folyadék) esetén
30.000.- Ft tisztítási költséget köteles megfizetni.
22. Ha Bérlő a gépjárművet nem Bérbeadó telephelyén veszi át, illetve adja le, a szerződés
lejártakor – egyéb megállapodás hiányában – a honlapon megtalálható mindenkori díjszabás
szerinti kiszállítási, illetve visszaszállítási díjat tartozik megfizetni.
23. Bérlő a gépjárművet a Bérleti Szerződés lejárta előtt is visszaadhatja, de ez esetben a
szerződött bérleti díj csökkentésére vagy arányos részének visszatérítésére nem tarthat igényt.
24. A bérleti idő alatt elkövetkezett szabálysértésekért (gyorshajtás, szabálytalan parkolás,
egyéb szabálysértések, stb.) és parkolási díjak megfizetéséért Bérlő a jelen szerződés
aláírásával teljes felelősséget vállal és tudomásul veszi, hogy azok költségei és díjai őt
terhelik, amelyeket közvetlenül köteles megfizetni, illetve amennyiben ezek a Bérbeadó felé
kerülnek kiszabásra, úgy ezeket megtéríteni köteles.
Bérbeadó a Bérlő által elkövetett szabálysértések, parkolási bírságok utólagos beszedésére,
vagy bármely ezzel kapcsolatos ügyintézésre 30.000,-Ft/esemény kezelési költséget
felszámolhat, a mindenkor felmerült ügyvédi díjak és költségek felszámításán túl.
25. Bérlő kijelenti, hogy vagyon elleni bűncselekmény kapcsán elmarasztalva nem volt, és
büntetőeljárás hatálya alatt nem áll.
26. Bérlő ezennel hozzájárulását adja ahhoz, hogy Bérbeadó személyi okmányairól,
jogosítványáról fénymásolatot készítsen, és az adatokat a GDPR előírásoknak megfelelően a
jogszabályi keretek között kezelje.
Az adatkezelés célja a szerződés teljesítése, számviteli kötelezettségek teljesítése, hatóságok
felé fennálló adatszolgáltatás teljesítése.
27. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyv
dologi bérletre vonatkozó előírásai és az ügyletre vonatkozó egyéb jogszabályok
rendelkezései az irányadóak.
Bérbevevő kijelenti, hogy a szerződésen túl az ÁSZF-t is elolvasta, gondosan tanulmányozta,
az abban foglaltakat megértette, tudomásul vette és ezt követően, a felek, mint ügyleti
akaratuknak mindenben megfelelőt jóváhagyólag írják alá.
Sopron, _________________________
Bérbeadó aláírása:……………………………………….
Bérlő aláírása:……………………………………………

Igazoljuk, hogy a Bérleti Szerződésen szereplő Bérlő a bérlés Általános Szerződési Feltételeit tartalmazó jelen mellékletet
előttünk, mint Tanúk előtt saját kezűleg írta alá.
1./ Név:………………………………….…

Aláírás:………………..……………

lakcím:………………………………..…
2./ Név:………………………………….…
lakcím:………………………………..…

Aláírás:………………..……………

