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Bérleti szerződés általános feltételei 
 
 

1. Bérlő a szerződésben meghatározott bérleti napokra megállapított napidíjat a gépjármű át- illetve visszavételével egyidejűleg fizeti meg, amelyről a Bérbeadó 
elismervényt/számlát állít ki. 

2. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen bérleti szerződés csak abban feltüntetett határnapig hatályos, a bérleti idő meghosszabbítása új szerződés 
megkötésével lehetséges. 

3. Minimális bérleti időtartam egy nap. Egy kölcsönzési nap 24 órából áll, amely az autó átvételének időpontjával kezdődik. Minden megkezdett 24 óra teljes napnak 
számít. 

4. A 3. pontban írtak alól kivétel az ún. „napi autó”. Ebben az esetben a bérleti idő a Bérbeadó telephelyének nyitvatartási idejével (8-16.30 h) megegyező. 
Amennyiben a Bérlő a napi autót a fent megjelölt határidőre a Bérbeadó telephelyére nem hozza vissza, úgy a 3. pontban írtak az irányadóak. 

5. Ha a Bérlő a bérleti idő lejárta után a Bérbeadó telephelyére a gépjárművet nem hozza vissza, köteles minden megkezdett nap után a napidíjra 50% felárat 
fizetni. A Bérlő a felárat akkor is köteles megfizetni, ha a gépjárművet azért nem tudja visszahozni, mert a Bérlő hibájából az mozgásképtelenné válik, vagy 
hatósági intézkedés során azt visszatartják (lefoglalás, stb.). Amennyiben a  Bérlő a bérleti idő lejártát követő 24 óra elteltével a gépjárművet a Bérbeadó 
telephelyére nem hozza vissza, és ezt alapos okkal nem menti ki, a Bérbeadó feljelentést tehet sikkasztás gyanúja miatt, egyúttal jogosult a Bérlő által nyújtott 
óvadék teljes összegének jóváírására. 

6. Amennyiben a Bérlő fizetésképtelenné válik, a Bérbeadó a bérleti díj behajtását adósságkezelő cégre bízza, illetve ügyvédet von be, melynek költsége 
minden esetben a Bérlőt terheli. 

7. A Bérlő a gépjárművet a szükséges iratokkal és a tartozékokkal veszi át, amelyet a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező Gépjármű átadás-
átvételi jegyzőkönyv aláírásával elismer. A felek a gépjármű átadáskori- és visszavételkori állapotát, esetleges sérüléseit, vagy a tartozékok hiányát szintén a 
Gépjármű átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik. A tartozékok hiánya esetén a Bérbeadó azoknak a Bérbeadói árlista alapján megállapított értékét a bérlő által 
nyújtott óvadékból levonja. Amennyiben az óvadék ezt nem fedezi, vagy óvadékot a Bérlő nem adott, a különbözetet a Bérbeadó által kiállított számla alapján 
köteles megfizetni. 

8. Bérlő a jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a gépjármű átvételekor a kéz- és lábfék próbája, a világítás és a jelzőberendezések ellenőrzése, a gumik 
légnyomása, a generátortöltés, a motorolaj és az üzemanyagszint, az akkumulátor savszint, a hűtőfolyadék, a karosszéria és a belső kárpit, valamint a 
kormánymű ellenőrzése és egyidejű rövid futópróbája megtörtént, a gépjármű közúti közlekedésre alkalmas műszaki és esztétikai állapotban van.  

9. Bérlő az autót tisztán, tele tankkal veszi át, amelyet a szerződés aláírásával elismer. Amennyiben a Bérlő a gépjárművet a rendeltetésszerű használattal járó 
szennyeződést meghaladó mértékű szennyezett állapotban és/vagy üzemanyag-hiánnyal adja vissza, a tisztítás (20.000,-Ft + ÁFA), illetve az üzemanyag 
visszapótlásának költségét a Bérbeadó az óvadékból levonja. Amennyiben az óvadék ezt nem fedezi, vagy óvadékot a Bérlő nem adott, a különbözetet a 
Bérbeadó által kiállított számla alapján köteles megfizetni. 

10. A Bérlő kötelezi magát, hogy a jármű üzemanyagtankjába csak az előírt minőségű üzemanyagot tölti, ellenkező esetben teljes körű kártérítési kötelezettség 
terheli. Amennyiben az óvadék ezt nem fedezi, vagy óvadékot a bérlő nem adott, a különbözetet a Bérbeadó által kiállított számla alapján köteles megfizetni. 

11. Bérlő köteles a bérlet tárgyát képező gépjárművet szerződés- és rendeltetésszerűen, jó gazda módjára használni. Köteles naponta, indulás előtt 
ellenőrizni, hogy a gépjármű a biztonságos közúti közlekedésre alkalmas-e (fék, kormány, világítás, olaj, hűtővíz, stb.). Köteles továbbá a gépjárművet a KRESZ 
előírásainak megfelelően használni és vezetni. Ezen kötelezettségeinek megszegésével okozott esetleges károkért a polgári jog és a büntetőjog szabályai szerint 
felelősséggel tartozik. Őt terheli a casco önrész (10%, de minimálisan 50.000,-Ft) sajáthibás káresemény esetén, a szakszerűtlen üzemeltetésből, rendeltetés 
ellenes használatból eredő mindennemű meghibásodás javítási és vontatási költségei, illetve ha a keletkezett kár más kötelező biztosítására nem téríthető. 
Bérlő az alkohol, illetve kábítószer vagy hasonló hatású szerek befolyása alatt történő gépjármű használat során, vagy szándékos rongálással keletkező esetleges 
károkért teljes anyagi felelősséggel tartozik. 

12. Bérlő köteles a nem várt jövőbeni kötelezettségekért korlátlanul helytállni, ideértve különösen a közlekedési szabályok megsértése miatti büntetéseket, 
bírságokat, parkolási és úthasználati díjakat és bármely okból szükségessé váló szakvélemények költségeit. 

13. Közúti közlekedési baleset vagy egyéb külső károkozás miatti káresemény bekövetkezése esetén a Bérlő köteles rendőri (hatósági) intézkedést kérni. 
14. Bérlő harmadik személynek kárnyilatkozatot nem adhat át. 
15. Gépjárművet csak a Bérlő, illetve a jelen bérleti szerződésben erre feljogosított –érvényes jogosítvánnyal rendelkező- személy vezetheti, illetve használhatja. A 

bérlet tárgyát képező gépjárművet tilos másnak bármilyen jogcímen átadni, gépjárműversenyzésre, vagy arra való felkészülésre, másik jármű vontatására, vagy 
gépjármű oktatásra használni. A gépjárműben dohányozni tilos. 

16. Ha a Bérlő a gépjármű használata közben rendellenességet, vagy annak meghibásodását észleli, (olajnyomás megszűnése, túlmelegedés, elektromos zavar, 
stb.) köteles megtenni tőle minden elvárhatót a károsodás bekövetkezésének elkerülése érdekében. Köteles a meghibásodásról, vagy a gépjármű esetleges 
sérüléséről a Bérbeadót haladéktalanul értesíteni. Ezt követően a Bérbeadó utasítása szerint kell eljárni. Mozgásképtelenné válás esetén a Bérlő köteles 
minden elvárhatót megtenni annak érdekében, hogy a gépjármű tárolása annak elszállításáig zárt helyen történjen. 

17. Bérlő a gépjármű meghibásodása esetén azt nem bonthatja meg, javítást, szerelést saját kezűleg nem kísérelhet meg. 
18. Bérbeadó a gépjármű előre nem látható meghibásodása esetén a bérlőnek hasonló kategóriájú, és felszereltségű csereautót köteles biztosítani. A 

meghibásodásból a Bérlőt esetlegesen érő járulékos károkért való felelősségét azonban kizárja. Defektes gumi javításának, cseréjének költségei, valamint a 
parkolási és révdíjak a Bérlőt terhelik. 

19. Amennyiben a Bérlő a bérelt jármű vezetését másnak, harmadik személynek átengedi és a harmadik személy a bérelt járművel, vagy a bérelt gépjárműben kárt 
okoz, a károsodásért ugyanúgy a Bérlő felel, mintha a kárt ő maga okozta volna. 

20. A bérlő a gépjárművet kizárólag a Magyar Köztársaság területén használhatja, a gépjármű külföldre viteléhez a Bérbeadó írásos hozzájárulása esetén jogosult. 
21. Bérlő felelősség tudatában kijelenti, hogy a Bérbeadónak bemutatott személyi igazolvány, illetve vezetői engedély adati a valósnak megfelelnek, és az általa 

megadott lakcímen lakik, és ott elérhető. 
22. Bérlő és az általa feljogosított vezető elfogadja a Bérbeadónak a személyes adatokra vonatkozó adatkezelési, adattárolási rendszerét. Bérlő bármilyen valótlan 

adatközlése esetén, vagy amennyiben a Bérlő a járművet a bérleti szerződés lejárta után 24 órán belül nem szolgáltatja vissza, vagy a fizetési 
kötelezettségét késedelmesen vagy nem teljesíti, a Bérbeadó jogosult a személyes adatokat harmadik személynek kiadni. Bérlő a bérleti szerződés 
aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy Bérbeadó a Bérlő személyes adatait a bérelt járművel kapcsolatos szabálysértési- és büntetőeljárásban az illetékes 
hatóságnak kiadja, továbbá a bérelt gépjárművel kapcsolatban érvényesített parkolási díjazás esetén a bérlő személyes adatait a parkolási díjak 
jogosultjának kiadja. 

23. Bérlő a bérleti szerződés aláírásával igazolja, hogy a Bérbeadó árlistájáról a szükséges és elégséges információt megkapta, bérleti szerződés bérlési feltételeit 
elolvasta és az őt megillető példányt átvette, a benne foglaltakat tudomásul vette és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

24. A jelen szerződésben nem szabályozott kérésekben a Polgári Törvénykönyvnek a szerződésekre vonatkozó általános szabályai és a bérletről szóló XXXVII. 
fejezet rendelkezései az irányadók. A bérleti szerződésből eredő jogvita esetén a szerződő felek alávetik magukat az ügy eldöntésére hatáskörrel rendelkező 
veszprémi székhelyű bíróság kizárólagos illetékességének. 

25. Jelen szerződés elválaszthatatlan része a Kölcsönszerződés és a Gépjármű átadás-átvételi jegyzőkönyv. 
26. Jelen bérleti szerződést a szerződő felek, illetve képviselőik, annak elolvasása és megértése után jóváhagyólag aláírták. 

 
 

Dátum: 
 
 
 
 
 
 ………………………………………………….. ………………………………………………….. 
 Bérbeadó Bérlő/vezető 

 


