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Bérleti szerződés
Amely létrejött egyrészt Horváth Ottó egyéni vállalkozó (9023 Győr Bartók B. u. 14.), mint Bérbeadó,
másrészt a szerződésben Megrendelőként, Bérlőként és/vagy Gépkocsivezetőként feltüntetett személyek, mint
egyetemlegesen jogosult és egyetemlegesen kötelezett bérlők (a továbbiakban: Bérlő) között a mai napon és az
alábbiakban részletezett feltételekkel:
Általános rendelkezések
Bérbeadó bérbe adja, Bérlő pedig – bérleti díj megfizetése ellenében – bérbe veszi a jelen szerződésben
körülírt gépjárművet az itt meghatározott időtartamra és feltételekkel.
Jelen Bérleti Szerződés a Bérbeadó mindenkori árlistája alapján a dokumentum első oldalán megjelölt
adatokkal a hátsó oldalán részletezett feltételekkel jön létre, mely feltételek együttesen képezik a szerződés
tartalmát. Bérbeadó hatályos árlistája a Bérbeadó telephelyén kifüggesztve megtekinthető, megismerhető és –
eltérő megállapodás hiányában – a Felekre nézve kötelező szerződésese tartalomként érvényesül.
A bérleti idő minimum 24 óra. A bérlet időtartamát meghosszabbítani csak a bérlet lejártát legalább 12 órával
megelőzően, Bérbeadó írásos engedélyével lehetséges.
A bérleti idő lejártát követő késedelmes visszaszolgáltatás esetén az 59 percet meghaladó késedelmet egy teljes
napnak kell tekinteni, ettől a Felek csak előzetes egyedi megállapodás alapján térhetnek el.
A teljesítési hely – eltérő megállapodás hiányában – a Bérbeadó győri fióktelepe, amelyet a Felek a gépjármű
átadás-átvételének helyéül határoznak meg. Az átadás és átvétel ettől eltérő helyen történő teljesítése kizárólag
a Felek egyedi megállapodása esetén lehetséges.
Használati feltételek
A bérautót kizárólag érvényes jogosítvánnyal rendelkező, a szerződésben Megrendelőként, Bérlőként vagy
Gépjárművezetőként megjelölt személy vezetheti.
Tilos a bérelt járművel Szerbia, Macedónia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ukrajna, Fehéroroszország,
Moldávia, Litvánia és Oroszország területére utazni; az itt fel nem sorolt államokon kívül egyéb
Magyarországon kívülre történő utazás pedig kizárólag a Bérbeadó írásos határkilépési engedélyével történhet.
Tilos a bérelt járművel más járművet vontatni, azt sportrendezvényen, tesztelési célból használni, azt bármely
büntetendő cselekményre – így különösen illegális határátlépésre – igénybe venni; tilos a jármű kulcsait, a
forgalmi engedélyt és a bérleti szerződést a járműben hagyni; tilos továbbá az üzemanyagtankba az előírt
típusú és minőségű üzemanyagtól eltérő folyadékot tölteni.
A Bérlő köteles a járművel annak elhagyása esetén lezárni, a vagyonvédelmi eszközt üzembe helyezni, annak
működéséről meggyőződni; köteles továbbá a jármű kulcsait, forgalmi engedélyét, egyéb okmányait
megőrizni, azok ép állagát megóvni, az azokhoz való illetéktelen hozzáférést megakadályozni. Bérlő köteles
folyamatosan a jármű üzembiztonságát ellenőrizni és fenntartani (hűtővíz szintjét, olajszinteket szükség esetén
utántölteni), valamint köteles a járművet rendeltetésszerűen használni, annak állagát kímélni és fenntartani;
köteles továbbá a közlekedési és parkolási szabályok teljes körű betartására.
A Bérlő a gépjárművet tele tankkal veszi át, a bérleti idő lejártával tele tankkal, az átvételkori állapottal azonos
állapotban, hiánytalan felszereléseivel együtt köteles visszaszolgáltatni.
Baleset, meghibásodás vagy káresemény esetére szóló megállapodás
Baleset vagy a járművet ért bármilyen károsodás esetén Bérlő köteles haladéktalanul értesíteni a Bérbeadót és
a Rendőrséget, a balesetben érintett személyek és tanúk nevének, lakóhelyének és elérhetőségének
bejelentésével.
Közúti baleset vagy egyéb káresemény bekövetkezése esetén a bérlő minden esetben köteles rendőrségi
helyszíni intézkedést kérni. Köteles a baleseti bejelentő nyomtatványt kiállítani, és – a károkozói felelősség
helyszíni elismerése esetén – a felelősségre vonatkozó nyilatkozatot azon feltüntetni. Köteles minden, az
eseménnyel és eljárással kapcsolatos iratot – különösen jegyzőkönyvet és a szabályosan kitöltött európai
baleseti bejelentőlapot – a Bérbeadónak haladéktalanul átadni. Magyarországon kívüli károkozás esetén a
Bérlő kötelessége, hogy a károkozó felelősségbiztosítójának érvényes fedezetigazolását is beszerezze. Bérlő
közvetlenül – a Bérbeadó hozzájárulása nélkül – kárfelelősségi nyilatkozatot nem adhat át harmadik személyek
felé.
A javítási és mentési munkálatok megkezdését kizárólag a Bérbeadó kezdeményezheti. Bérbeadó előzetes
engedélye nélkül Bérlő a gépjárművön javítást vagy beavatkozást nem végezhet, végeztethet; ha a jármű
mozgásképtelen, úgy azt a Bérlő biztonságos helyre köteles juttatni és annak őrizetéről gondoskodni.
A jármű rendeltetésszerű használat mellett bekövetkező meghibásodása esetén a Bérbeadó a meghibásodás
bejelentésétől számított 24 órán belül vállalja a jármű javítását, annak meghiúsulása esetén további 24 órán
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belül csereautót bocsát a Bérlő rendelkezésére, feltéve, hogy a Bérlő mind a jármű használata, mind a
meghibásodásból eredő kötelezettségei körében jelen szerződés és az irányadó jogszabályok rendelkezéseinek
maradéktalan betartásával járt el. Bérbeadó felelőssége nem terjed ki az olyan közvetlen és közvetett károkra,
amelyek jelen szerződés vagy a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megsértésével következnek be.
Amennyiben a Bérbeadó hozzájárul a javítás Bérlő általi végzéséhez vagy végeztetéséhez, úgy a Bérlő köteles
a javításról a számlát a Bérbeadó nevére kiállíttatni, és azt, valamint az esetlegesen kicserélt alkatrészeket is
neki haladéktalanul átadni. A Bérlő tudomásul veszi, hogy az e pont szerinti javításra és annak megtéríttetésére
kizárólag a jármű rendeltetésszerű használata mellett bekövetkező használat esetén van lehetőség, kizárólag
igazolt esetben, abban a mértékben, amit a jármű biztonságos üzemeltetése indokol, feltéve, hogy a Bérlő a
jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett.
Fizetési feltételek
Felek eltérő megállapodása hiányában Bérlő a bérleti díjat és minden egyéb költséget a gépjármű átvétele előtt
köteles megfizetni.
A bérleti díj – eltérő megállapodás hiányában – Bérbeadó érvényes árlistáján alapul, és tartalmazza a kötelező
felelősségbiztosítás és a CASCO díját is.
Bérlő szerződéses kötelezettségei teljesítésének biztosítására a „letét” rovatban feltüntetett összeget a Bérbeadó
felé megfizeti, mely összeg biztosítási önrészként és/vagy óvadékként szolgál akként, hogy a letétbe helyezett
összeggel bármely szerződéses kötelezettség megszegéséből felmerülő kár esetén a Bérbeadó szabadon
rendelkezhet, abból közvetlenül, külön nyilatkozat nélkül kielégítést kereshet. A szerződés hatályának
fennállása alatt az óvadék esetleges e pont szerinti csökkentése esetén Bérlő köteles az óvadék összegét 24
órán belül kiegészíteni.
Bérlő fizetési késedelme esetére a felek a Ptk. késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása
mellett késedelmi kötbért is kikötnek, amely szerint a Bérlő késedelmes teljesítése esetén naponta a
számlaérték 1%-ának megfelelő kötbér megfizetésére köteles.
Biztosítási feltételek
A bérleti díj tartalmazza a gépjármű kötelező felelősségbiztosítását és a CASCO-t, érvényesítésének feltétele
azonban, hogy a Bérlő káresemény során e szerződés és a jogszabályok rendelkezései alapján járjon el.
A Bérlő felelőssége töréskár esetén a biztosítási önrész mértékéig terjed ki, amennyiben a Bérlő baleset vagy
egyéb káresemény során kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett, ellenkező esetben teljes kártérítési
felelősség terheli.
Rablás, sikkasztás- vagy lopáskár esetén a Bérlőt teljes kártérítési felelősség terheli, kivéve, ha bizonyítja,
hogy a kár bekövetkeztében felróhatóság nem terheli.
Szerződésszegés és felelősség
Bérlő teljes egészében köteles megtéríteni a kerék-, futómű- és abroncskárokat, a jármű belső terének,
tartozékainak nem baleseti eredetű kárait, a jármű okmányaiban vagy kulcsaiban bekövetkezett károkat.
Köteles helytállni minden olyan jogi, pénzügyi kárért vagy hátrányért, amely jelen szerződés vagy a vonatkozó
jogszabályok rendelkezéseinek be nem tartása miatt következik be, ide értve különösen, de nem kizárólagosan
a bírságokat, büntetéseket, parkolásból és úthasználatból eredő kötelezettségeket, és az ahhoz kapcsolódó
egyéb költségeket (pl. szakvélemény készítésének díja). Köteles megtéríteni továbbá az olyan károkat,
amelyek a hűtő- vagy kenőfolyadékok szintcsökkenése vagy elfolyása miatt követeztek be.
Bérbeadó a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a Bérlő szerződésben vagy jogszabályban
foglalt kötelezettségét megszegi.
Bérlőt a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettsége megszegése esetén az abból eredő károk
vonatkozásában teljes kártérítési felelősség terheli, ide értve az annak érvényesítésével felmerülő esetleges
eljárási díjakat vagy egyéb kapcsolódó indokolt költségeket.
Egyéb rendelkezések
A szerződéssel összefüggően megvalósuló adatkezelési gyakorlat a Bérbeadó telephelyén kifüggesztett
Adatkezelési Tájékoztatóból ismerhető meg, melyből a Bérbeadó kérésre másolatot bocsát rendelkezésre.
A szerződésben részletesen nem szabályozott kérdésekben a polgári Törvénykönyv, valamint az egyéb
esetlegesen vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Felek jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban békés úton próbálják rendezni, melynek
sikertelensége esetére- hatáskörtől függően – a győri székhelyű bíróságok kizárólagos illetékességét kötik ki.
Bérlő jelen szerződés első oldalán aláírásával igazolja, hogy a Bérbeadó bérleti feltételeit részletesen elolvasta,
megismerte, értelmezte és azokat magára nézve kötelezőnek tekinti.

