Az Autotelikus Zrt. (székhely: 1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 10. 1. em. 3, Cégjegyzékszám 01-01-10-049063).a továbbiakban: Bérbeadó) bérbe adja a Bérleti Szerződésben (a továbbiakban:
Bérleti Szerződés) megnevezett gépjárművet (a továbbiakban: gépjármű) a Bérleti Szerződésben megnevezett Bérlő (a továbbiakban: Bérlő) részére –a Bérleti szerződésben esetlegesen
megnevezett Kezes (a továbbiakban: Kezes) készfizető kezességvállalása mellett - az alábbi feltételekkel:
I. Általános feltételek
1.
Bérbeadó és Bérlő, illetve Kezes (együtt: Szerződő Felek) a Bérleti Szerződés
aláírásával kölcsönösen kötelezettséget vállalnak az abban, valamint az annak részét képező
jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) és a Bérleti szerződés
egyéb mellékletében foglaltak betartására.
2.
A Bérleti Szerződés a Szerződő Felek aláírásával jön létre. A Bérleti Szerződést,
és az ÁSZF-t, valamint egyéb mellékleteit (a továbbiakban együtt, mint Szerződést) érintő
bármely nyilatkozatot, módosítást – a Szerződésben foglaltak kivételével – kizárólag írásban
lehet érvényesen megtenni.
3.
Bármilyen hamis adatnak Bérlő, illetve Kezes általi szerződésbe foglalása, vagy a
szerződésben foglaltak be nem tartása esetén Bérbeadónak joga van a Szerződést azonnali
hatállyal felmondania.
4.
Amennyiben Bérlő nem természetes személy, a Bérleti Szerződést Bérlő nevében
aláírási joggal, vagy az aláírásra jogosult írásos - két tanúval hitelesített – aláírási címpéldánnyal
vagy aláírás-mintával alátámasztott meghatalmazásával rendelkező személy(ek) írhatják alá,
akik a Bérleti szerződés mint kezességi szerződés aláírásával készfizető kezességet is vállalnak
a Bérlőnek a Bérbeadóval szemben a Bérleti szerződés alapján, bármilyen jogcímen fennálló
valamennyi tartozásáért. . Ettől eltérő esetben a Bérleti Szerződés aláírója, mint magánszemély
minősül Bérlőnek.
5.
Amennyiben a Bérlő nem természetes személy, úgy a Bérleti szerződést a Bérlő
képviseletében aláíró személy, illetve a gépjárművet a Bérlő képviseletében átvevő személy a
Bérlővel egyetemlegesen felelősek a Bérlőnek a Bérleti szerződésben és annak mellékleteiben
rögzített fizetési és egyéb kötelezettségeiért és ezen személyek a Bérleti szerződés mint
kezességi szerződés aláírásával készfizető kezességet is vállalnak a Bérlőnek a Bérbeadóval
szemben a Bérleti szerződés alapján, bármilyen jogcímen fennálló valamennyi tartozásáért.
6.
A Bérleti szerződés mint kezességi szerződés aláírásával a Bérleti szerződésben
kezesként megjelölt személy(ek) kötelezettséget vállal(nak) a Bérbeadóval szemben, hogy ha a
Bérleti szerződésből bármilyen jogcímen eredő tartozását a Bérlő nem teljesíti, akkor helyette
a Bérbeadónak ő(k) köteles(ek) teljesíteni, azzal, hogy a kezest a sortartás kifogása nem illeti
meg, tehát ezen személy(ek) készfizető kezességet vállal(nak) a Bérleti szerződés aláírásával.
A Kezes a Bérleti szerződés mint kezességi szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Bérbeadó a
szerződéskötést megelőzően tájékoztatta őt a készfizető kezesnek a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény. LX. fejezetében rögzített jogairól és kötelezettségeiről, illetve a Bérlő
helyzetéből vagy a kötelezettség természetéből fakadó, a Bérbeadó előtt ismert esetleges
különleges kockázatokról.
7.
A bérleti jogviszony határozott időtartamának lejártát megelőző, indokolás
nélküli rendes felmondás útján nem szüntethető meg. A határozott időtartam leteltét követő
gépjárműhasználat nem alakítja át a Szerződést határozatlan időtartamúvá.
8.
Bérbeadó jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha Bérlő a
Szerződésben foglalt fizetési kötelezettségének nem tesz határidőre eleget, vagy ha Bérlő által
megadott bankkártyán nincs a fizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezet (pl.
hosszabbítás esetén, stb.).
9.
A Szerződésben foglaltak nem teljesítése, illetve megszegése esetén Bérbeadó
jogosult a gépjármű bérbeadására létrejött Bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondani és
a Bérleti szerződés tárgyát képező gépjárművet előzetes figyelmeztetés nélkül a birtokába
venni. Bérbeadó előbbi eljárásával összefüggésben Bérlőt, illetve a Gépjármű használatára
jogosult személyt 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, a Használó, avagy 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.
10.
A Szerződés felmondás, lejárat, vagy egyéb ok miatti megszűnése esetén –
amennyiben Bérlő a Gépjárművet a Szerződés megszűnését követő 24 órán belül nem
szolgáltatja vissza - Bérbeadó jogosult a Gépjárművet minden külön figyelmeztetés nélkül
haladéktalanul – akár a szükséges önhatalom eszközével is élve - birtokba venni, szükség esetén
rendőri feljelentést tenni, rendőri vagy egyéb hatósági intézkedést kérni. Ezeknek az
intézkedéseknek az esetlegesen felmerülő költségeit Bérlő köteles viselni.

7.
Bérlő köteles a vonatkozó hazai és külföldi jogszabályok, különös tekintettel, de
nem kizárólag a közlekedési szabályok (KRESZ) előírásait betartani. és mint a jármű használója,
s mint vezetői jogosítvány birtokosa, nem hivatkozhat arra, hogy nem ismeri ezen
rendelkezéseket.
8.
Bérlő köteles a gépjárművet és tartozékait annak típusára vonatkozó használatikezelési útmutató szerint kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. Ennek be nem
tartásából származó minden felmerülő kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik. Bérlő köteles
a neki átadott okmányokat gondosan kezelni, a rongálódástól megóvni. Bérlő köteles a
birtokában és használatában álló gépjárművet a rendelkezésre álló összes eszközzel megvédeni
a lopással szemben, így azt használaton kívül minden esetben, bármilyen csekély időre lezárni,
a riasztót bekapcsolni, a gépjárműben értéket nem hagyni, a gépjárművel lehetőleg őrzött vagy
zárt helyen parkolni, és egyébként a gépjármű magára hagyásakor fokozott körültekintést
tanúsítani.

II. A Gépjármű használata
1.
A Gépjárművet kizárólag olyan – a Bérleti Szerződésben megjelölt Bérlő, vagy ott
név szerint megjelölt más - személy jogosult használni, aki a használat megkezdése
időpontjában a 21. életévét már betöltötte, érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, és ezen
engedélyt legalább egy éve szerezte.
2.
Bérlőnek tilos a Gépjárművet alkoholos avagy a vezetési képességre hátrányosan
ható szer befolyása alatt, továbbá járművezetésre egyébként alkalmatlan állapotban vezetni.
Tilos a Gépjárművel büntetendő cselekmények elkövetése.
3.
A Gépjárműben dohányozni tilos, ennek megsértése esetében a Bérlő köteles a
Bérbeadónak a Bérleti szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező Káresemények,
sérülések ártáblázata okiratban megjelölt összegű átalány-kártérítést a Gépjármű
visszavételekor megfizetni.
4.
Magyarország államhatárán kívülre, külföldre a Gépjárművel utazni csak
Bérbeadó írásos engedélyével lehetséges. Ezen rendelkezés megszegése esetén Bérbeadó
jogosult a Bérleti Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben Bérlő teljes
körűen felelősséggel tartozik a keletkezett károkért, valamint köteles viselni a gépjármű
hazaszállítási költségeit.
5.
Bérlőnek tilos a Gépjárművet az alábbi célokra és módon használnia:
a) versenyzés, vetélkedő, hasonló események és/vagy tesztcélok és/vagy ezzel kapcsolatos
edzések;
b) személyek, vagyontárgyak, pénzszállítmányok díjazás ellenében történő szállítása,
hallgatólagosan vagy kimondva, akár esetileg akár üzletszerűen;
c) másik jármű vonatatása;
d) teherszállítás, kivéve kishaszon járműveket;
e) gépjárművezetés oktatása;
f) vámszabályokkal ellentétes és egyéb illegális szállítás;
g) másnak bérbe / albérletbe adás, kivéve Bérbeadó előzetes, írásbeli engedélyével.
h) műszaki hiba vagy folyadékhiány (hűtőfolyadék befagyása, a kenőolajok elfolyása, vagy
egyéb, jelentős működési rendellenesség) esetén továbbhaladás,
i) extrém terepviszonyok esetén, szórakozási célból használni (pl.: terepezni, befagyott
vízfelületre, jégre felhajtani, stb.).
6.
Bérlő, illetve a gépjármű használatára a Bérleti Szerződésben név szerint
feljogosított személy semmilyen körülmények között nem jogosult a Gépjármű vezetését a
Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye hiányában harmadik személynek átengedni.

III. Bérleti idő és a Gépjármű át- és visszaadása
1.
A gépjármű bérleti idejének tartamát, kezdő és befejező időpontját, illetve ha az
átadás és a visszaadás helye a Bérbeadó telephelyétől eltér, akkor azokat is a Bérleti Szerződés
tartalmazza.
2.
A bérleti idő legalább 1 (naptári) nap. A bérleti időt mindig egész napokban kell
megállapítani. Amennyiben a bérleti idő nem éri el a 24 órát, akkor is egy teljes bérleti napi díj
fizetendő bérleti díjként. Az ún. bérleti nap a Gépjármű átvételének órájában kezdődő,
folytatólagos, 24 órából álló időszak.
A visszaadásnál 60 percet meghaladó késés esetén Bérbeadó egy további teljes nap bérleti
díjának a 20%-át, 120 perc esetén 40%-át és 180 percet meghaladó késés esetén egy teljes
bérleti nap díjat számolhatja fel. Ha a késedelem a három bérleti napot meghaladja, Bérbeadó a
Bérlő ellen haladéktalanul rendőrségi feljelentést tehet.
3.
A Bérlő a gépjárműnek a Bérbeadó részére történő tényleges
visszaszolgáltatásáig – a fentiek szerinti számítási metodika szerint számított - a Bérleti
szerződésben rögzített napi összegű bérleti díjat, míg abban az esetben, ha a bérleti szerződés
bármilyen okból megszűnik anélkül, hogy a bérlő a gépjárművet visszaadta volna a
Bérbeadónak, akkor a Bérlő a gépjármű Bérbeadó részére történő visszabocsátásig használati
díjat köteles fizetni, melynek napi mértéke megegyezik a Bérleti szerződésben rögzített napi
összegű bérleti díjjal.
4.
Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a bérelt gépjárművet a bérleti időszak
végén a bérleti feltételektől eltérően nem az üzleti nyitva tartás ideje (Hétfő – Péntek 8:0019:00, Szombat 9:00-12:00) alatt adja vissza, úgy a gépjármű állapot felmérésére és a bérleti
szerződés lezárására a leadást követő munkanap üzleti nyitva tartása idején kerül sor, mely
eseményeken Bérlő jogosult jelen lenni. Bérlő lemond arról, hogy a távollétében tartott
állapotfelmérés és szerződés lezárás megállapításait vitassa, és tudomásul veszi, hogy a
távollétében tartott állapotfelmérés során megállapított, a bérlet során keletkezett
káreseményekre fizetési kötelezettsége, kártérítési felelőssége fennáll, melyet a Bérbeadó
jogosult Bérlővel szemben a bérleti díj beszedésével egyező módon érvényesíteni a bérlet
megszűnését követően is.
5.
Amennyiben a Bérlő a bérlet gépjárművet a törvénybe ütköző bűncselekmény
elkövetésére használja olyan módon, hogy pl. illegális terméket (cigarettát, alkoholt stb.)
csempész külföldre illetve belföldre, és az illetékes vámhatóság vagy bármely egyéb illetékes
hatóság (továbbiakban együtt: hatóság) a gépjárművet lefoglalja, ez a Bérlő részéről olyan
súlyos szerződésszegésnek minősül, amely a szerződés automatikus megszűnését
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9.
Bérlő a bérlés folyamán köteles az általánosan elvárható gondossággal eljárni, a
Gépjárművet jó gazda módjára üzemeltetni, használni. 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, Bérlő erről haladéktalanul köteles Bérbeadót értesíteni; ilyen
esetben a felmerült költségek –ideértve a bírság összegét is – Bérlőt, terhelik. Bérbeadó
fenntartja a jogot arra, hogy egyes gépjárműveit műholdas védelmi rendszerrel lássa el. 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.
10.
Szerződő felek megállapítják, hogy a jelen II. pontban foglaltak megsértése súlyos
szerződésszegésnek minősül, amelynek alapján Bérbeadó a Bérleti Szerződést jogosult
azonnali hatállyal felmondani. A Bérleti Szerződés felmondásáról Bérbeadó köteles Bérlőt a
Bérleti Szerződésben megadott elérhetőségén értesíteni. Bérbeadó felmondása akkor is
érvényes, ha Bérlő által megadott elérhetőségen nem sikerül Bérbeadónak értesíteni Bérlőt.
Bérbeadó a Szerződés felmondásról való értesítésének bármilyen okból történő elmaradása
nem befolyásolja a Szerződés felmondásának érvényességét.
11.
A Bérleti Szerződésben az Úthasználati díj pontban meghatározásra kerül, hogy a
gépjárművet Bérbeadó Magyarország teljes területére érvényes e-matrica (úthasználati
jogosultság Magyarország gyorsforgalmi útjaira és díjköteles szakaszaira) mellett adja-e bérbe.
Amennyiben az Úthasználati díj felszámításra kerül, azt Bérlő külön Bérbeadó felé fizeti meg, a
bérlés időszakára a szerződésben meghatározott összegben. Az úthasználati díj kizárólag a
belföldi díjköteles szakaszokra vonatkozik, minden egyéb (pl. külföldi fizetős szakaszok)
úthasználati díj megváltása Bérlő feladata.
Amennyiben Úthasználati díj nem kerül felszámításra, abban az esetben a magyarországi (vagy
Bérbeadó külön írásos engedély alapján külföldön használt) jármű esetén a külföldi)
díjfizetésre kötelezett utakat Bérlő kizárólag előre megvásárolt úthasználati jogosultsággal
használhatja és Bérlő feladata az úthasználati jogosultság megváltása, megfizetése. Bérlőnek e
körben kötelezettsége figyelembe venni azt, hogy az úthasználati jogosultság megváltása a
teljes úthasználati időszakra történjen meg, illetve a megfelelő jogosultság megállapítása és az
alapján történő megváltás (például, de nem kizárólag a jármű típusához, kategóriájához
megfelelő „e-matrica” vásárlása, melynek meghatározásához szükséges adatokat [megengedett
legnagyobb össztömeg, jármű fajta, szállítható személyek száma, etc.] a jármű forgalmi
engedélyében találja. Bérlőnek kötelessége a bérlést megelőzően tájékoztatást adnia arról, hogy
úthasználati jogosultsággal használható utakon a járművet fogja-e használni, illetve
kötelezettsége az úthasználati jogosultság megváltásáról szóló bizonylat megőrzése és
bemutatása Bérbeadó felé, a Bérleti szerződést követő 180 napig.
12.
Bérbeadó a Gépjármű rendeltetésszerű használatát bármikor ellenőrizheti,
azonban azzal Bérlőt nem zavarhatja. Bérbeadó írásbeli felhívására Bérlő 8 napon belül köteles
bemutatni Bérbeadónak. A megtekintés helye Bérbeadó székhelye.
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eredményezi. .A szerződés azon a napon szűnik meg, amikor a Bérbeadó a hatóság lefoglalást
elrendelő határozatát kézhez kapja. Ilyen esetben a Bérlő a bérleti jogviszony megszűnéséig
eltelt időre bérleti díjat, annak megszűnését követően a gépjármű Bérbeadó részére történő
visszabocsátásig használati díjat köteles fizetni, melynek napi mértéke megegyezik a Bérleti
szerződésben rögzített napi összegű bérleti díjjal. Amennyiben a lefoglalást elrendelő hatóság
a gépjárművet a lefoglalás alól feloldja, a Bérlő már nem jogosult a gépjármű további
használatára. Amennyiben a gépjárművet a hatóság nem oldja fel a lefoglalás alól, hanem a
gépjárművet a hatóság értékesíti, abban az esetben a Bérlő a teljes, a gépjármű értékéig terjedő
kárösszeget köteles megfizetni a Bérbeadó részére.
6.
A bérleti idő kezdő időpontjában Bérbeadó átadja a Gépjárművet, valamint azok
okmányait és szükséges tartozékait Bérlőnek. A Gépjármű átadásakor kerül legkésőbb aláírásra
a Szerződés, illetve annak mellékletei, melyek tartalmazzák a Gépjármű állapotára vonatkozó
információkat is, valamint legkésőbb ekkor kerülnek aláírásra, átadásra az esetleg egyéb
kiegészítő megállapodások, tájékoztató anyagok is.
7.
Bérbeadó az elvárható gondossággal igyekszik teljesíteni a Szerződést, de nem
tehető felelőssé sem az átadási, vagy visszavételi késés, sem pedig a Szerződés bárminemű
meghiúsulása esetén.
8.
Bérleti Szerződésben szereplő bérleti idő lejártakor a Gépjárművet, felszereléseit,
tartozékait és okmányait Bérbeadó telephelyén, vagy a Bérleti Szerződésben rögzített helyen,
az ott megjelölt időpontban, tisztán, általánosan elvárható állapotban kell a Bérlőnek
visszaadni.
9.
Bérlő a Gépjárművet a kiadáskori szinttel megegyező üzemanyagszinttel (tele
tankkal) köteles visszaadni. Hiányzó üzemanyag esetén a hiányzó mennyiséget a Bérbeadó
újratankolja, melynek költsége ügyintézési díjjal együtt kerül felszámításra és Bérlő részére
továbbterhelésére. Bérlő a gépjárműbe kizárólag a gépjárműnek megfelelő üzemanyagot
tankolhat és csak üzemanyagtöltő-állomásokon, amelyekről köteles a számlát is bemutatni
Bérbeadó részére Bérbeadó kérése esetén. Ennek elmaradása esetén a Bérleti szerződés
elválaszthatatlan mellékletét képező Káresemények, sérülések ártáblázata okiratban megjelölt
összegű átalány-kártérítést köteles a Bérlő fizetni.
10.
A Gépjárműhöz tartozó kötelező, valamint az átadás-átvételi jegyzőkönyvben
megjelölt extra tartozékokon kívül bármilyen egyéb alkotórész, vagy tartozék (pl.: spoiler,
alufelni, tetőcsomagtartó) a Gépjármű átadás-átvételét követően kizárólag a Bérbeadó előzetes,
írásbeli jóváhagyásával szerelhető fel és használható. A hozzájárulás nélkül felszerelt előzőek
szerinti vagyontárgyakat a Bérlő köteles haladéktalanul a Gépjármű állagsérelme nélkül a
Gépjárműből saját költségén eltávolítani, ennek hiányában a Bérbeadó – választása szerint –
jogosult azt Bérlő költségére eltávolíttatni, vagy a Gépjárműben hagyni, amely esetben azonban
Bérlő semmilyen jogcímen Bérbeadótól ellenértékre nem tarthat igényt. Bérbeadó bármilyen,
a bérlő vagy harmadik személy által a járműben hagyott értékért felelősséget nem vállal.
11.
A Gépjárművön matrica, felirat, vagy bármilyen egyéb megjelölés kizárólag a
Bérbeadó előzetes, írásbeli jóváhagyásával szerelhető fel és használható. Amennyiben a
Gépjárműre ezen jóváhagyás hiányában ilyen matrica, felirat, vagy bármilyen egyéb megjelölés
kerül, azt a Bérlő, köteles haladéktalanul eltávolítani, ezt a Bérbeadónak haladéktalanul írásban
jelezni, ennek hiányában azt Bérbeadó a Bérlő költségére eltávolíttathatja.
Felek rögzítik, hogy az egyes hirdetések tartalmával összefüggő szerzői-, reklám- s általános
polgári jogi felelősségét a Bérlő viseli, amely teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik a
Bérbeadó irányában, akkor is, ha harmadik személy kártérítési igénnyel lép fel a Bérbeadóval,
mint a Gépjármű üzemeltetőjével szemben.
12.
Gépjármű visszaadásakor Bérbeadó rögzíti a Gépjárműben az esetleg keletkezett
új sérüléseket, károkat, hiányosságokat és a Gépjárműhöz tartozó okmányok meglétét vagy
hiányát. Bérlő a Gépjárműn keletkezett új sérülésekért, rongálódásért és hiányosságokért (pl.
forgalmi, rendszámtábla, indítókulcs, stb.), teljes kártérítési felelősséggel tartozik. Bérlő ebből
eredő anyagi felelőssége csak Szerződésben szabályozott esetekben csökkenthető vagy
szüntethető meg (pl. biztosítás).
13.
Amennyiben Bérlő a Gépjárművet visszaadáskor piszkos, szennyezett állapotban
hozta vissza, adta le, vagy egyéb olyan körülmény adódott (pl. sötét, világítás nélküli helyszín)
ami miatt Bérbeadó nem tudta a Gépjárművet visszavételkor átvizsgálni, úgy a Bérbeadónak
joga van a visszavételt követő 24 órán belül, Bérlő jelenléte nélkül újra elvégezni a Gépjármű
állapotfelmérését és az ekkor megállapított új károk vonatkozásában a Bérlő kártérítési
felelőssége szintén fennáll. Bérlő anyagi felelőssége és kártérítési kötelezettsége akkor is
fennáll, ha a Gépjármű visszaadásakor nem tudja (mert nincs jelen) vagy nem akarja aláírni a
Gépjárműre vonatkozó átadás-átvételi jegyzőkönyvet. Amennyiben a Gépjárműben olyan
sérülés, vagy károsodás keletkezett mely jellegéből adódóan visszaadáskor nem vehető észre
(pl. futómű károsodása, stb.), Bérbeadónak a visszaadást követő 72 órán belül lehetősége van
az ilyen jellegű sérülés költségeit Bérlőnél érvényesíteni.
14.
Szerződő Felek a Gépjármű kiadásakor felvett átadás-átvételi jegyzőkönyvben
aláírásukkal igazolják a Gépjármű kiadáskori állapotát, így amennyiben visszavételkor a
Gépjárműben új sérülés, károsodás keletkezett és ezt Bérbeadó visszavételkor - vagy a fent
említett esetekben 24, vagy 72 órán belül - rögzítette, Bérlő köteles Szerződés szerint
Bérbeadónak járó kártérítés, biztosítási önrész és egyéb díjak megfizetésére.
15.
A bérleti idő meghosszabbítását Bérlő csak írásban (jelen esetben írásbeli
formának tekintik a felek az elektronikus levelet, illetve SMS-t is) kérheti, legkésőbb 24 órával
a bérlet lejárata előtt. Bérbeadó írásban (jelen esetben írásbeli formának tekintik a felek az
elektronikus levelet, illetve SMS-t is) nyilatkozik arról, hogy a bérleti idő hosszabbítását
engedélyezi. Hosszabbítás esetén a hosszabbításra eső bérleti díjat is ki kell egyenlíteni
Szerződés szerint. Hosszabbítási igény esetén Bérbeadónak joga van Bérlőt felszólítani a
Gépjármű bemutatására. Az ezzel kapcsolatos esetleges költségek Bérlőt terhelik. Bérbeadónak
joga van a hosszabbítási igényt indokolás nélkül elutasítani, ezzel kapcsolatban Bérbeadó
semmilyen kártérítési igényt nem támaszthat. Amennyiben Bérbeadó elutasítja a hosszabbítási
igényt, vagy nem küld írásos visszaigazolást a hosszabbítás elfogadásáról, akkor a Szerződés
lejárat miatt megszűnik és a Gépjárművet a Bérleti Szerződésen megjelölt helyen és időben
Bérbeadónak le kell adnia.
16.
Bérleti Szerződés lejáratát követő időponttól a Gépjármű tényleges visszaadásáig
a Bérleti Szerződésben szereplő bérleti díj kétszeres szorzatának megfelelő összegű használati
díjat köteles fizetni Bérlő Bérbeadónak.
17.
Késedelmes visszaadás, vagy engedély nélküli hosszabbítás esetén, Bérlő
felelőssé válik a szerződéses időtartam lejárta után gépjárműben keletkező összes kárért.
Ebben az esetben a Casco biztosítás megszűnik, így Bérlőnek a gépjárműben keletkezett teljes
kár (törés, lopás, stb.) összegét meg kell térítenie. Ezen felül Bérlő köteles megfizetni
Bérbeadónak a késedelmes visszaadásból származó összes költségét (gépjármű szállítása,
felkutatása, kötbérek, stb.).

2.
Bérleti szerződésben szereplő Bérleti díj minden esetben magában foglalja a
Magyarországon jogszabály szerint előírt kötelező felelősségbiztosítás és a Casco biztosítás
díját.
3.
A gépjármű casco biztosítással rendelkezik. Sajáthibás baleset esetén a felek
közötti kockázatmegosztás részeként a Bérlő kárviselésének mértéke a Bérleti szerződésben
rögzített önrészhez igazodik. Totálkár káresemény esetén a felek közötti kármegosztás
részeként a Bérlő kárviselésének mértéke a gépkocsi EUROTAX szerint meghatározott eladási
árának 20%-a. A kárviselés mértéke függ a biztosítási önrész megváltástól (CDR).
4.
Casco biztosítás által fedezett káresemény esetén Bérlő felelőssége – a
Szerződésben meghatározott esetek kivételével - csak a meghatározott önrészre terjed ki. Az
önrész mértékét a Bérleti Szerződés tartalmazza. Az önrész többszöröződhet, és annyiszor
fizetendő, ahány különböző káreseményből adódóan keletkeztek a Gépjárműben a sérülések.
Ha a biztosítást szolgáltató társaság a Casco keretében a Bérlőnek felróható okból nem fizeti
meg a kárt Bérbeadónak (pl. ittas vezetés, stb.), a Gépjárműben keletkezett kár teljes értékét
Bérlőnek kell megtérítenie.
5.
A Casco biztosítás bármilyen szerződésszegés, valótlan vagy megtévesztő adat
közlése esetén, valamint ha Gépjárművet nem a Bérleti Szerződésben megnevezett személy
vezette a káresemény bekövetkeztekor, hatálytalan. Ilyen esetben Bérlő teljes kártérítési
felelősséggel tartozik.
6.
Gépjárműben bekövetkező üvegkárokra (kavicsfelverődés), felni károkra, és a
gumiabroncs sérülésére, valamint Gépjármű belső terének és csomagterének, vagy Gépjármű
fenéklemezének és az alatti részeinek nem balesetből eredő károsodására, valamint elhagyott,
elvesztett tartozékokra Casco biztosítás nem vonatkozik. Ezeket a károkat, és a kapcsolatos
ügyintézés díját, teljes mértékben Bérlőnek kell megtéríteni.
7.
A Gépjármű bármilyen rövid időre őrizetlenül hagyása esetén a Bérlő köteles a
gondoskodni arról, hogy értéktárgy ne maradjon a Gépjárműben. Ellenkező esetben a gépjármű
feltörése esetén, a Gépjárműben keletkezett károk költségét Bérlőnek kell megfizetni, ezen
esetben a Casco biztosítás érvényét veszti. A Bérbeadó nem tehető felelőssé Bérlő tulajdonát
képező tárgyak a Gépjárműből történő ellopásáért, vagy harmadik fél általi megrongálásáért.
8.
A lopás esetére nyújtott Casco biztosítás ellenére a Bérlő lopáskár esetén teljes
kártérítési felelősséggel tartozik, ha a Gépjármű forgalmi engedélyét és eredeti kulcsát nem
adta vissza Bérbeadónak, vagy a Gépjármű kulcsát lemásoltatta. Ebből adódó kártérítés esetén
Bérlőnek Gépjármű hivatalos értékbecsléssel megállapított értékét kell megtérítenie.
9.
A Gépjármű indítókulcsának elvesztése esetén azonnal értesíteni kell Bérbeadót,
ellenkező esetben Bérlő teljes kártérítési felelősséggel tartozik. Bérlő értesítését követően
Bérbeadó intézkedik a Gépjármű zárcseréjéről és az új indítókulcsok beszerzéséről, az ezzel
kapcsolatos összes költséget a Bérlő fizeti.
10.
Bérlő hibájából a Gépjárműben bekövetkezett káresemény esetén a Gépjármű
hazaszállításának (vontatás, autómentő, stb.) költségei Bérlőt terhelik.
11.
Káresemény bekövetkeztét követően, Bérbeadó az okozott kár, így Bérlő által
fizetendő kártérítés (pl. önrész) összegét, a káresemény megjavításának, helyreállításának
költségeit igazoló dokumentumok, vagy szakértői vélemények, vagy számlák, vagy az erre szóló
javítási kalkulációk, vagy árajánlatok alapján határozza meg. Ezen dokumentációkban foglalt
objektív kártérítési tételeket mindkét fél jelen ÁSZF aláírásával elfogadja. Bérlő kártérítési
kötelezettsége akkor is fennáll, ha Bérbeadó úgy dönt, hogy a Gépjárműben keletkezett sérülést
nem javítja meg. (pl. sérülten értékesíti a Gépjárművet, vagy később javítja meg, stb.).
12.
Az olyan károk költségeit, amelyek azért keletkeztek, mert Bérlő nem vette
figyelembe a gépjármű méreteit, elsődlegesen a Gépjármű szélességét és magasságát, a
biztosító nem téríti. Bérlő saját maga felel e károk által okozott összköltségekért.
V. Bérlő magatartása baleset és egyéb káresemény esetén
1.
Minden olyan esetben, amikor a Gépjárműben kár keletkezett, vagy egyéb olyan
esemény történt, melynek következtében Bérbeadónak kára, vagy egyéb fizetési kötelezettsége
keletkezett vagy keletkezhet, Bérlő köteles közvetlenül Bérbeadót értesíteni és rendőri
intézkedést kérni, valamint kérni a kiérkező rendőrtől az esemény jegyzőkönyvezését. Bérlő
köteles a felvett rendőri jegyzőkönyvről egy példányt Bérbeadónak átadni.
2.
Bérlő káreseménnyel kapcsolatban harmadik félnek Bérbeadó nevében
semmilyen nyilatkozatot nem tehet, csak Bérbeadó írásos beleegyezésével. Bérlő a
káreseménnyel kapcsolatban felelősség elvállalási nyilatkozatot nem tehet. Az esetleg
szükséges mentési és javítási intézkedéseket minden esetben Bérbeadó kezdeményezheti.
3.
Közlekedési baleset esetén Bérlő köteles európai formátumú baleseti bejelentőt
(kék-sárga) szabályosan elkészíteni, minden féllel aláíratni. Külföldön bekövetkezett kár
esetén, a fentieken kívül, a károkozó külföldi biztosításának igazolását is csatolni kell
(amennyiben nem Bérlő a károkozó).
4.
Bérlő kötelezi magát, hogy késedelem nélkül részletes baleseti jelentést készít
Bérbeadónak legkésőbb 24 órával a káreseményt követően, valamint közreműködik
Bérbeadóval a biztosítói kárrendezéshez szükséges ügyintézésnél (pl. Gépjármű- kárbejelentő
kitöltése, stb.).
5.
Amennyiben Bérlő a fenti pontokban leírtakat nem teszi meg, Bérlő teljes
mértékben anyagi felelősségre vonható és Casco biztosítás hatályát veszti.
6.
Amennyiben Bérlő a kárügyintézéshez szükséges okmányokat nem adja le a
káreseményt követő 24 órán belül, a késedelmes javítási és ügyintézési időből eredő károkat
köteles Bérbeadónak megtéríteni.
7.
Bérbeadó a fenti dokumentumok beérkezését követően állapítja meg, hogy a
Gépjárműben keletkezett kár következtében kell-e, és hogy milyen összegű kártérítést kell
Bérlőnek fizetnie. Erről a Bérbeadó írásban tájékoztatja Bérlőt, a Szerződésben megadott
elérhetőségén.
8.
Amennyiben biztosító Bérlőnek felróható okból megtagadja a káreseménnyel
kapcsolatos kárkifizetést (pl. ittas vezetés), vagy csökkentett összegű kártérítést fizet, Bérlő
köteles a biztosító társaság által nem térített kárt Bérbeadónak megfizetni.
9.
A
baleset
nyomán
mozgásképtelenné
vált
Gépjárművet
Bérlő
semmilyenkörülmények között nem jogosult magára hagyni, illetve szükség esetén köteles a
Gépjármű megfelelő és kellően biztonságos őrzéséről gondoskodni.
10.
A Bérlő a kárérvényesítési eljárás és/vagy a szükséges javítások elvégzése
érdekében köteles a Gépjárművet a Bérbeadó és/vagy a biztosító rendelkezésére bocsátani.

IV. Biztosítás
1.
A biztosító térítésének hiányában – függetlenül a biztosítási ügyintézés, illetve a
térítés elmaradásának okától – Bérlő kötbér címén köteles megfizetni az önrész összegét,
amennyiben a gépjárművet a bérlet ideje alatt keletkezett sérüléssel vagy károsodással
szolgáltatja vissza.

…………………………………………………
Autotelikus Zrt.
Bérbeadó

…………………………………………
Bérlő
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VI. A Gépjármű meghibásodása
1.
Bérbeadó magára vállalja a Gépjárműben előforduló meghibásodások javítási
költségeit, amennyiben azok a rendeltetésszerű (az üzemeltetés és/vagy a közlekedés
biztonságának megfelelő) használat során keletkeztek, és amelyeket Bérlő telefonon, vagy
írásban Bérbeadónak bejelent. A Gépjármű javítását kizárólag Bérbeadó végeztetheti el, de
Bérlőnek lehetősége van Bérbeadó külön írásbeli engedélye nélkül nettó 5000 forint
értékhatárig a Gépjármű hivatalos márkaszervizben történő javíttatásra, illetve alkatrészcsere
elvégeztetésére. Alkatrész cseréje esetén Bérlő a régi alkatrészt köteles Bérbeadónak átadni,
ellenkező esetben a javítási költségek Bérlőt terhelik.
2.
A Gépjármű kilométeróra-számlálójának meghibásodásánál Bérbeadót
haladéktalanul értesíteni kell, valamint a javítását a legközelebbi műhelyben késedelem nélkül
el kell végeztetni.
3.
Bérlő köteles ellenőrizni a Gépjármű hűtőfolyadék-szintjét, motor olajszintjét, és
köteles jelezni a hűtőfolyadék szintjével, a motor- és a sebességváltó-olajjal kapcsolatos bérlés
során felmerült esetleges problémákat (elfolyás, fagyás, stb.). A hűtő- vagy kenőfolyadék
elfolyását, befagyását követő használat miatt a Gépjárműben keletkezett kárért Bérlő felel.
4.
Bérlő kötelezi magát, hogy amennyiben Bérbeadó azt jelzi, a gyártó által előírt
szervizelés idejére a Gépjárművet megtekintés és karbantartás céljára Bérbeadónak
rendelkezésére bocsátja. Bérlő köteles jelezni Bérbeadónak, hogy ha a Gépjármű elérte a
kötelező szerviz intervallumot. Amennyiben Bérlő nem tudja, hogy a Gépjármű mikor éri el a
kötelező szerviz intervallumot, köteles azt Bérbeadó diszpécser szolgálatától megtudakolnia.
5.
Bérbeadó nem vonható felelősségre a Gépjármű vagy tartozékai
meghibásodásából, vagy helytelen, pontatlan működéséből eredő Bérlőt érő hátrányos
következmények miatt.
VII. Bérlő felelőssége
1.
Bérlő különös tekintettel, de nem kizárólag, teljes kártérítési felelősséggel
tartozik akár a Gépjármű teljes értékét elérő, vagy meghaladó összeg erejéig, ha a Gépjárművet
alkoholos, vagy kábítószeres és/vagy egyéb bódulatkeltésre alkalmas szer befolyásoltsága alatt
vezette, továbbá ha Gépjárművet nem a Bérleti Szerződésben megjelölt személy vezette, a
Gépjárművel más járművet vonatattak, vagy a Gépjárművet versenyezésre, tereptúrára, vagy
egyéb nem rendeltetésszerű módon használták.
2.
Bérlő köteles a Gépjármű birtoklásának ideje alatt a Gépjármű használatával
kapcsolatos valamennyi költséget (pl.: üzemanyagköltség, parkolási díj, úthasználati díj, garázs
díj, bírságok, stb.) valamint ezeknek az ügyintézési díjainak megfizetésére, vagy utólagos
megtérítésére a Bérbeadó ilyen irányú felszólítása nyomán haladéktalanul, amennyiben utólag
érkezik értesítés valamely bírságról, díjról. Így a Bérlő köteles megtéríteni Bérbeadónak
minden olyan rendőrség, díjfizetés ellenőrzésére jogosult szervezet 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. Ezek ügyintézési díjjal együtt kerülnek
felszámításra és Bérlő részére továbbterhelésre. A magánszemély Bérlőt (jogi személy Bérlő
esetén a Gépjárművet a Bérlő megbízásából vagy egyébként a Bérlő érdekében ténylegesen
használó magánszemélyt) a Bérleti szerződéssel érintett teljes időszak vonatkozásában a
Gépjármű használatával kapcsolatban fennálló felelősségére kiterjedő nyilatkozattételi
kötelezettség terheli. 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
és az alább meghatározott mértékű ügyintézési díjat a Bérbeadó erre vonatkozó fizetési
felszólításában foglalt határidőn 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.
2.
A Bérlő Szerződésben foglaltak be nem tartásával, vagy hibás, téves alkalmazása
miatt Bérbeadónál keletkezett összes kárért Bérlő teljes és feltétlen kártérítési felelősséggel
tartozik.
3.
Amennyiben a szerződésben feltüntetetett Bérlő bebizonyítja, hogy a
Gépjárművet ténylegesen használó személy nem az ő nevében cselekedett, akkor a Bérleti
Szerződést ténylegesen aláíró személy, magánszemélyként minősül Bérlőnek. Ő felel a
Gépjármű használata és birtoklása alapján keletkezett valamennyi fizetési kötelezettség
megfizetéséért.
VIII. Fizetési és pénzügyi feltételek
1.
Bérlő az előleget, bérleti díjat, lemondási díjat, költségeket és az óvadékot - ettől
eltérő megállapodás hiányában - előre köteles fizetni, vagy bank- vagy hitelkártyán keresztül
letétként (deposit) biztosítani. A bérleti és egyéb díjak a Bérleti Szerződésben, illetve annak
elválaszthatatlan mellékletét képező okiratokban találhatóak. Amennyiben a bérleti, vagy
egyéb díjak devizában, vannak megadva és a foglalás a gépjármű kiadása és a bankkártyatranzakció (fizetés) más időpontokban történik, előfordulhat, hogy a devizáról forintra
átszámolás következtében árfolyam különbözet keletkezik. Az ebből eredő veszteséget, vagy
nyereséget Szerződő Felek vállalják, és kijelentik, hogy azt a másik féllel szemben nem
követelik.
2.
A Bérlő a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező Káresemények és
sérülések ártáblázata elnevezésű dokumentumban szereplő tételeket, összegeket elfogadja és
azok megfizetését az ott megjelölt sérülések, káresemények bekövetkezése esetén
haladéktalanul megfizeti a Bérbeadó részére.
3.
A szerződés megkötésekor Bérlő a szerződésben meghatározott óvadék
fizetésére köteles, mely biztosítékul szolgál Bérlő által esetlegesen Bérbeadónak okozott
károkért. Óvadékként a Bérbeadó kizárólag pénzt vagy értékpapírt fogad el. A bérlet végén az
óvadék visszafizetésre kerül, kivéve Bérlő károkozásának vagy egyéb tartozásának esetét.
Bérbeadó nem köteles az óvadékot visszafizetni mindaddig, míg Bérlő esetleges kártérítési
felelősségével vagy egyéb tartozásával kapcsolatosan függő kérdés áll fenn. Bérbeadó az óvadék
után kamatot nem tartozik fizetni. Készpénz, illetve papíralapú értékpapír óvadékba adása
esetén a Bérbeadó a készpénz összeget, illetve az értékpapírt a bérleti szerződés aláírásával
egyidejűleg köteles átadni a Bérbeadó részére, aki annak hiánytalan átvételét a bérleti
szerződés aláírásával elismer, nyugtázza. Hitelkártyával/bankkártyával történő fizetés esetén
az óvadék összege Bérlő hozzájárulásával Bérbeadó elfogadó bankjához intézett elő-engedély
kérelme alapján zárolásra kerül Bérlő számláján. Az óvadék zárolásának feloldásáról – ha az
óvadék nem kerül felhasználásra – Bérbeadó a bérlet megszűnésekor értesíti a bankot. A
feloldás kezdeményezésén túl Bérbeadót semmilyen felelősség nem terheli a zárolt összeggel
kapcsolatosan, illetve a további banki ügyintézés kapcsán. Bérlő tudomásul veszi, hogy
Bérbeadó jogosult az Óvadékból a Szerződéssel kapcsolatos igényeit közvetlenül kielégíteni,
továbbá az Óvadék után nem illeti meg kamat a Bérlőt. A Biztosíték (illetve annak összege) jelen
Szerződés megszűnése esetén Bérlő részére visszajár 45 napon belül, amennyiben a
Gépjárműben kár nem keletkezett, és semmilyen a bérleti időszak alatt keletkezett birság,
pótdíj, büntetés nincs (parkolás, gyorshajtás ect.). Ha a Gépjárműben kár keletkezik, abban az
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esetben Bérbeadó jogosult az Óvadék összegét mindaddig visszatartani, amíg a kár rendezése
megtörténik. Bérlő a bérleti szerződés aláírásával kifejezetten, feltétel nélkül és
visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy abban az esetben, ha a bérleti jogviszony fennállása
alatt a bérelt gépjármű vonatkozásában bekövetkezett, elkövetett bármely jogsértés
(szabálysértés, bűncselekmény, szabálytalan, jogosulatlan, díjfizetés nélküli parkolás,
úthasználat, behajtás, üzemanyag-vételezés stb.) miatt a büntetést, bírságot, pótdíjat, egyéb
költséget kiszabó határozat, felhívás, felszólítás a bérleti jogviszony megszűnése és a Biztosíték
Bérlő részére történő kiadását követően érkezik meg a Bérbeadóhoz, úgy a Bérbeadó jogosult
a Bérlő által a bérleti szerződésben meghatározott bankkártyát a nevezett összeggel
haladéktalanul utólagosan megterhelni.
4.
A Bérlő a Bérleti Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul felhatalmazza
Bérbeadót, hogy a Bérbeadó követeléseinek megtérülése érdekében Bérlő bank- vagy
hitelkártyáját a követelés összegével megterhelje, vagy azonnali inkasszót nyújtson be a bankvagy hitelkártya mögötti bank- vagy hitelszámlára vonatkozóan. Ezek sikertelensége esetén
Bérbeadó nem peres, peres, felszámolási illetve végrehajtási eljárást kezdeményezhet
követeléseinek megtérülése érdekében.
5.
Bérbeadó Bérlő külön kérésére, a bérelni kívánt járművet konkrét,
meghatározott időszakra előzetesen lefoglalhatja („foglalás”).A Bérbeadó a foglalást csak előleg
(teljes és határidőre történő) megfizetése esetén biztosítja. A megfizetett előleg a Bérlet
megvalósulásakor a bérleti díjba teljes mértékben beszámít. A Bérbeadó a foglalást írásban, a
foglalt jármű és időszak feltüntetésével Bérlő részére e-mailben visszaigazolja.
Amennyiben a Bérlő a foglalást követően írásban (e-mailben) jelzi, hogy nem képes, vagy nem
kívánja igénybe venni a foglalt járművet (lemondja), „lemondási díj’ jogcímen bánatpénz
megfizetésére köteles.
A lemondási díj a Bérlőt terheli és a megfizetett előlegből kerül levonásra, az alábbiak szerint
(a lemondási díj mértéke):
- a bruttó bérleti díj 25%-a, ha a Bérlő a foglalási időszak kezdő napját megelőző 14. napig
lemondja;
- a bruttó bérleti díj 50%-a, ha a Bérlő foglalási i a foglalási időszak kezdő napját megelőző 7.
napig lemondja;
a bruttó bérleti díj 75%-a, ha a Bérlő foglalási időszak kezdő napját megelőző 3. napig
lemondja.
A lemondási díj a bruttó bérleti díj 100%-a, ha Bérlő a foglalási időszakot megelőző 3. napig
nem mondja le foglalását, vagy ha a Bérlő a lemondási szándékát előzetesen nem jelzi, de
valamilyen okból a lefoglalt járművet nem veszi át vagy a Bérleti szerződést nem írja alá.
A lemondási díj teljes összege visszajár Bérlőnek, ha a bérlet a Bérbeadónak felróható okból
hiúsul meg, vagy olyan körülmény okán, mely a bérlet létrejöttét akadályozza (elsősorban, de
nem kizárólagosan műszaki hiba, meghibásodás, baleset). A foglalással összefüggésben Bérlő
többletkövetelést kártérítési igényt nem támaszthat.
6.
Bérlőnek lehetősége van arra, hogy pénz, vagy értékpapír óvadékba adása helyett
biztosítékként a Bérleti szerződésben meghatározott biztosítéki összeg kétszeresének
megfelelő értékű - a Bérlő kizárólagos és igazolt tulajdonában álló - gépjárművet adjon zálogba
a Bérbeadó részére, azzal, hogy a felek ezen esetben a bérleti szerződés aláírásával, a jelen
rendelkezések elfogadásával és tudomásulvételével, feltétel nélkül és visszavonhatatlanul
kézizálogjogot alapítanak a zálogként felajánlott gépjárműre a Bérbeadó mint Zálogjogosult
részére a Szerződés alapján a Bérlő valamennyi Bérbeadó felé fennálló fizetési kötelezettsége,
tartozása biztosítására. Kézizálogjog esetén a Bérlő mint Zálogkötelezett a Bérbeadó mint
zálogjogosult részére köteles átruházni a zálogtárgy birtokát vagy az a feletti hatalmat, így
köteles átadni a zálogba adott gépjármű valamennyi indítókulcsát, indítókártyáját,
távirányítóját, forgalmi engedélyét és törzskönyvét. A felek a felajánlott zálogtárgy adatait,
meghatározását a bérleti szerződésben rögzítik. A Bérbeadó mint zálogjogosult jogosult a
kézizálogjog tárgyát birtokában tartani és köteles a zálogtárgyat épségben megőrizni. A Bérlő
mint Zálogkötelezett a Szerződés aláírásával vállalja, hogy
(a) a Zálogjogosult előzetes írásbeli engedélye nélkül a Zálogtárgyat nem adja el, illetve egyéb
módon nem ruházza át;
(b) a Zálogjogosult előzetes írásbeli engedélye nélkül a Zálogtárgy tekintetében további
zálogjogot nem alapít;
(c) haladéktalanul tájékoztatja a Zálogjogosultat minden olyan eseményről vagy körülményről,
amely hátrányosan érintheti azon képességét, hogy a jelen Szerződésben vállalt
kötelezettségeit teljesítse;
(d) haladéktalanul tájékoztatja a Zálogjogosultat minden olyan eseményről vagy körülményről,
amely a Zálogjog érvényesíthetőségét hátrányosan érinti.
A Bérbeadó mint zálogjogosult kielégítési joga a zálogjoggal biztosított követelés esedékessé
válásakor, a teljesítés elmulasztása esetén nyílik meg. A biztosított követelés esedékessé
válására, illetve esedékessé tételére a Szerződés rendelkezései az irányadóak. A kielégítési jog
gyakorlása a Bérbeadó mint zálogjogosult választása szerint bírósági végrehajtás útján vagy
bírósági végrehajtáson kívül történhet. A zálogjog bírósági végrehajtás útján történő
érvényesítésére a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény rendelkezései szerint
kerül sor. A kielégítési jog bírósági végrehajtáson kívüli gyakorlása a Zálogjogosult választása
szerint: (a) a Zálogtárgy Zálogjogosult általi értékesítése; vagy (b) a Zálogtárgy tulajdonjogának
Zálogjogosult által történő megszerzése útján történhet. A Bérlő mint zálogkötelezett köteles
haladéktalanul megtéríteni minden olyan költséget és kiadást (ideértve többek között jogi
díjakat, Zálogjog bejegyzésének díját, közjegyzői költségeket), amely a Bérbeadónál mint
zálogjogosultnál a jelen Szerződés vagy bármely más, a jelen Szerződésben hivatkozott okirat
elkészítésével és aláírásával kapcsolatban, illetve a zálogjogosult bármely jogának
kikényszerítésével vagy megőrzésével kapcsolatban merült fel.
7.
Bérlőnek alábbi fizetési kötelezettségei keletkezhetnek, illetve az alábbiak
tekintetében terheli fizetési vagy kártérítési kötelezettség:
a) A Gépjármű és szerződés szerinti tartozékai bérleti díj előlege, bérleti díja, illetve egyéb,
a bérléssel kapcsolatos díjak.
b) Díjfizetés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén a felmerülő ügyvédi, per-,
behajtási és egyéb költségek, valamint a késedelmi kamat, mely a Magyar Nemzeti Bank
mindenkori alapkamatának 10 százalékponttal növelt összegével megegyező mértékű.
c)
Foglalt járművel kapcsolatos lemondási díj.
d) A Bérbeadó telephelyétől eltérő helyszínen történő átadás-átvételi helyszín esetén a
gépjármű ezen helyszínekre történő ki- és visszaszállításának díja.
e) Kilométer-túllépés után fizetendő pótdíj km-korlátos bérlések esetén, melynek mértéke
Ft/km összeggel a Bérleti Szerződésben kerül meghatározásra. A pótdíj számításának
módja:

+Áfa

Felek a km-korláttól Bérleti Szerződésben írásban térhetnek el.
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f)

A Gépjárműben bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatos Önrész, valamint
Szerződésben meghatározott, balesetkár, lopáskár illetve egyéb károsodással kapcsolatos
térítési kötelezettség.
g) A Szerződés elválaszthatatlan részét képező Káresemények és sérülések ártáblázata
elnevezésű dokumentum szerinti fizetési kötelezettségek.
h) A Gépjármű takarításának a díja szennyezés mértékétől függetlenül a Bérleti szerződés
elválaszthatatlan mellékletét képező Káresemények, sérülések ártáblázata okiratban
megjelölt összegű átalány-kártérítés, amennyiben a Gépjármű az átlagosan elvárhatónál
szennyezettebben kerül visszaadásra. Állat szállításakor, illetve a járműben történt
dohányzáskor a takarítási díj minden esetben felszámolásra kerül. Dohányzás esetén a
Bérlő köteles a Bérbeadónak a Bérleti szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező
Káresemények, sérülések ártáblázata okiratban megjelölt összegű átalány-kártérítést a
Gépjármű visszavételekor megfizetni.
i)
Parkolási, autópálya és egyéb díjak, valamint ezzel, vagy a Gépjármű használatával
kapcsolatban kiszabott egyéb bírságok, büntetések.
j)
A Gépjármű visszaadásakor üzemanyaghiány esetén, az üzemanyag ára, valamint az
újratöltés pótdíja.
k) A Gépjármű tartozékainak és hozzá bérelt extráknak, okmányainak, egyéb iratainak
elvesztésért fizetendő pótdíjak és pótlásuk érdekében felmerült költségek.
l)
Gépjármű rendeltetésellenes használatból, Szerződés megszegéséből, vagy egyéb
károkozásból eredően Gépjárműben, vagy annak tartozékaiban keletkezett kár
megtérítése, biztosítási önrész fizetése, javítási számla, vagy javítási kalkuláció, vagy
egyéb kalkuláció, árajánlat, számla alapján.
m) Általános forgalmi adó (ÁFA) és egyéb adók, illetékek, melyeket a fent részletezett
díjakban törvény szerint meg kell fizetni.
n) Bérlő a Bérleti szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező Káresemények, sérülések
ártáblázata okiratban megjelölt összegű további ügyintézési díjat köteles fizetni
eseményeként fizetni Bérbeadónak a fentiekben megnevezett fizetési kötelezettségeken
felül, ezen események Bérbeadó általi ügyintézése miatt.
8.
Amennyiben a Bérlő óvadék mellett biztosítékként gépjárműre kézizálogjogot is
alapított a Bérbeadó részére, akkor, amennyiben Bérlő az őt terhelő bérletidíj-fizetési,
kártérítési, illetve egyéb fizetési kötelezettségével késedelembe esik, és a bank-vagy
hitelkártyájára benyújtott inkasszó eredménytelen volt, Bérbeadó jogosult a követelését a
zálogtárgyból – annak értékesítése útján – közvetlenül kielégíteni.
9.
A Bérlő fizetési kötelezettségeinek fennállását nem érinti, ha a Bérlő a
Gépjárművet bármilyen, a Bérbeadónak fel nem róható okból nem használja, vagy nem
használhatja.
10.
A Felek rögzítik, hogy a Bérlő és a Kezes a Bérleti szerződésből vagy a Felek
közötti egyéb jogviszonyból eredő bármely jogcímen teljesített fizetésével szemben nem
jogosult beszámítással élni.
11.
A Felek rögzítik, hogy amennyiben a Bérlőnek a Bérbeadó irányában késedelmi
kamattartozása áll fenn, a Bérlő következő - bármilyen jogcímű - fizetését a Bérbeadó, a
vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban először a költségre, ezt követően a késedelmi
kamatra, majd az esedékes bérleti díjra számolja el.
12.
Bérbeadó jogosult nemcsak a saját, hanem az általa vásárolt szolgáltatást is
értékesíteni változatlan formában, közvetített szolgáltatásként.
IX. Adatkezelés, adatvédelem
1.
A Bérlő tudomásul veszi, hogy:

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény
(továbbiakban: Kknyt.) 33. §. (3) bekezdése szerint a jármű üzemben tartója
(tulajdonosa), ha törvény eltérően nem rendelkezik, köteles a rendőrhatóság –
adatkérés célját tartalmazó – felhívására a szabályszegés elkövetésekor a
járművet vezető személyről adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatási
kötelezettség legfeljebb az adatkérést megelőző hat hónap időtartamra terjed ki.

A Kknyt 34. §. (1) és (3) bekezdései szerint a járművek üzletszerű bérbeadásával
foglalkozó gazdálkodó szervezet a bérbe adott jármű rendszámáról, a bérlő
nevéről, anyja nevéről, születési helyéről és idejéről, lakcíméről (székhelyének,
telephelyének címéről), külföldi esetén állampolgárságáról, továbbá a bérbeadás
kezdő és befejező időpontjáról köteles nyilvántartást vezetni. Az előzőekben
megjelölt szervezet a nyilvántartás adatait a bérleti szerződés megszűntetését
követő öt évig kezeli.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 21/A. §. (2) és (4) bekezdései
szerint, ha a gépjárművet az üzemben tartó a szabályszegést megelőzően más
személy használatába adta, és ezt a használatba vevő személy teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalt, a (4) bekezdése szerinti adatokat tartalmazó
nyilatkozatával igazolja, vagy – azon gépjárművek esetében, amelyek külön
jogszabály alapján a közúti forgalomban menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel
vehetnek részt – olyan menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel igazolja, amely alapján
a (4) bek. szerinti adatok megállapíthatóak, a közigazgatási bírságot a
használatba vevő személlyel szemben kell kiszabni. A (2) bekezdése szerinti
nyilatkozat, menetlevél, illetve fuvarlevél tartalmazza: a) a gépjármű hatósági
jelzését, b) a természetes személy üzemben tartó és használatba vevő nevét,
születési idejét, születési helyét, lakcímét, nem természetes személy üzemben
tartó és használatba vevő esetén annak megnevezését és székhelyének
(telephelyének) címét, c) azon időszak megjelölését, amelye a gépjármű
használatát a használatba vevő az üzemben tartótól átvette.
2.
Bérbeadó kötelezi magát, hogy a Bérlőről és Kezesről tárolt adatokat kizárólag
Szerződéses együttműködés, valamint saját kereskedelmi érdekében használja. Bérlő és Kezes
személyes adatait a Bérleti szerződésben rögzített kivételekkel, harmadik személynek ki nem
adja.
3.
Bérlő és Kezes kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Bérbeadó a személyes adatait
tartalmazó személyazonosító okmányairól másolatot készítsen.
4.
Ha Bérlő a szerződés lejárta, felmondása, vagy egyéb módon történő megszűnése
esetén a Gépjárművet nem szolgáltatja vissza Bérbeadónak, Bérbeadó jogosult Bérlő személyi
adatait harmadik személynek, hatóságnak átadni.
5.
Bérlő és Kezes tudomásul veszi, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1)
bekezdésének a) pontja alapján önkéntes elhatározásából határozottan kinyilvánítja, hogy
beleegyezését adja ahhoz, hogy – a Szerződésben foglalt fizetési kötelezettsége elmulasztása
esetén – a Bérbeadó és a Bérbeadó által megbízott követeléskezelő a személyes adatait a
tartozás behajtása céljából a tartozás és járulékai megfizetéséig teljes körűen kezelje, azokat a
Bérbeadó követeléseinek kezelése érdekében harmadik fél részére átadja. Bérlő és Kezes
kijelenti, hogy az Infotv. alapján a személyes adatai kezelésével kapcsolatosan minden
szükséges tájékoztatást – ideértve a jogorvoslati lehetőségeket is – megkapott. Ezen túl a Bérleti
Szerződéssel és Bérlő, illetve Kezes személyes adataival kapcsolatos információkat a Bérbeadó
szükség esetén átadja a hatóságoknak, valamint a Gépjármű használatával összefüggő bérleti
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és egyéb díjak, valamint bírságok és pótdíjfizetési kötelezettségek behajtása során eljáró
szervezeteknek.
6.
A Bérlő és Kezes Bérbeadó által kezelt adatai a gépjármú bérleti szerződés
megszűnését követő öt évig, illetve, ha a bérleti jogviszony alapján valamely igény vagy
követelés lépne fel, úgy annak elévüléséig, avagy a jogvita végleges lezárásáig kezelhetők. Az
adatok kezelését a Bérbeadó az előzőekben foglalt időtartam leteltekor megszünteti.
7.
A Bérbeadót a tudomására jutott személyes adatokkal kapcsolatosan titoktartási
kötelezettség terheli, azok megismerését harmadik személy részére csak az hatályos
jogszabályokban és a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint teheti lehetővé.
8.
A titoktartási kötelezettség a Bérbeadó alkalmazottját, tagját, megbízottját a
Bárbeadóval azonos módon terheli és megszegéséért a jogszabályok szerinti felelősséggel
tartozik. A titoktartási kötelezettség az alkalmazottat a jogviszony, a tagot a tagsági viszony, a
megbízottat a megbízási jogviszony után is terheli.
9.
A Bérlő és Kezes a jelen adatvédelmi tájékoztatásban foglaltak elfogadásával
önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja nevének, lakcímének, elektronikus levélcímének,
telefonos elérhetőségének/einek teljes körű kezeléséhez, személyes adatainak harmadik
személy részére történő továbbításához, külföldre való továbbításához, továbbá részére a
Bérbeadó reklámjainak a közvetlen megkeresés módszerével, különösen postai vagy
elektronikus levelezés, telefonhívás, telefax vagy ezekkel egyenértékű más egyéni
kommunikációs eszköz útján történő közléséhez.
10.
Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérelt gépjármű műholdas nyomkövetővel (GPS)
van ellátva és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Bérbeadó ezen nyomkövetőt az általa bérelt
gépjármű vonatkozásában is használja, alkalmazza, mellyel a gépjármű hollétének folyamatos
megfigyelésére sor kerül..
X. Egyéb rendelkezések
1.
A jogi személy Bérlő a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a magyar jogszabályok
alapján érvényesen létrejött és fennálló jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, civil
szervezet így a jelen jogügyletet a vonatkozó jogszabályi rendelkezések nem akadályozzák,
illetve korlátozzák, az ügyletkötési képessége korlátozás alá nem esik. A Bérlő képviseletében
eljáró személy ezúton kifejezetten kijelenti, hogy a jelen megállapodás aláírására önállóan
jogosult, szerződéskötésre vonatkozó ügyletkötési és aláírási jogosultsága a jogi személy
létesítő okiratában nem korlátozott.
2.
A természetes személy Bérlő a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy
szerződéskötési, valamint elidegenítési és szerzési képessége korlátozva nincs.
3.
A Szerződés és az ÁSZF aláírásával Szerződő Felek kijelentik, hogy annak
valamennyi pontját és feltételét egyedileg megtárgyalták. Bérlő ezen túlmenően kijelenti, hogy
őt Bérbeadó tájékoztatta a jelen ÁSZF 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 ÁSZF aláírásával
kifejezetten elfogadja.
4.
A Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződésben nem szabályozott
kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései, valamint a
jelen Szerződés megkötésekor hatályos, egyéb vonatkozó jogszabályok, illetve a magyar jog
rendelkezései megfelelően irányadók.
5.
A Szerződő Felek megállapodnak hogy a jelen jogviszonyból fakadóan felmerülő
nézeteltéréseiket elsősorban tárgyalások útján kívánják rendezni. Abban az esetben, ha ezen
tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a Bérleti Szerződés, illetve az annak alapján
keletkező jogviszonyból származó jogvitáik eldöntésére – értékhatártól függően – a Budai
Központi Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét
határozzák meg.
6.
A Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen Szerződés bármely
rendelkezése bármely tekintetben érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyulna, az
nem érinti a Szerződés egyéb rendelkezéseit. Ilyen esetben a Szerződő Felek kötelesek az adott
rendelkezést egy olyan új, érvényes és végrehajtható rendelkezéssel pótolni, amelynek
joghatása és gazdasági célja azonos az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezéssel, vagy
ahhoz a legközelebb áll.
7.
Jelen dokumentum tartalmát a Bérbeadó a Bérlő és Kezes részére hozzáférhetővé
tette a Bérbeadó által üzemeltetett http://autotel.hu oldalon a „FELTÉTELEK”
menüpontban (http://autotel.hu/feltetelek/) a Bérleti Szerződés létrejöttét megelőzően. A
Feltételek mindenkor hatályos tartalma ugyancsak ezen a linken hozzáférhető a Bérlő és Kezes
számára bármikor.
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