BÉRLETI SZERZŐDÉS FELTÉTELEI
Személyi és tárgyi feltételek:
Magánszemély esetén:
minimum 21 éves életkor és legalább 3 éves jogosítvány
személyi igazolvány, lakcímkártya
3 hónapnál nem régebbi közüzemi számla, vagy csekk
Vállalkozás esetén :
30 napnál nem régebbi cégkivonat és érvényes aláírási címpéldány
a cég képviselőjének személyi adatai
mint fent a magánszemély esetén
a cég nem állhat felszámolás, végelszámolás, vagy csődeljárás alatt.
1.A bérleti szerződés a szerződésben megjelölt futamidőre áll fent.(bérlet időtartama a gépkocsi átvételétől a gépkocsi telephelyére való
visszaérkezésig, függetlenül annak használatáról tart. A bérlet a gépkocsi átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételével , mindkét fél aláírásával
egyidejűleg szűnik meg.
2.A bérleti díjak napokban vannak megadva,a minimális bérleti idő 1 nap ,egy bérleti nap 24 órás időtartamot jelent. A bérbeadó indok
nélkül megtagadhatja a gépkocsi bérbeadását. A bérleti díj és a kaució előre fizetendő. ( a kaució a bérlet lejártakor visszajár,a mennyiben az
autóban kár nem keletkezett.) A bérleti idő meghosszabbításának szándékát a bérlő köteles 24 órával a szerződés lejárta előtt írásban
jelezni,melyet a bérbeadó nem köteles elfogadni. A bérlő a bérlet tárgyát tiszta állapotban köteles visszaszolgáltatni, ellenkező esetben
3000ft takarítási díjat számítunk fel,1órát meghaladó időtartamú visszaszolgáltatási késedelem esetén további teljes napi bérleti díjat
számítunk fel. A bérlő csak előre egyeztetve a bérbeadóval hagyhatja el Magyarország területét. Cégünk a gépkocsi meghibásodása esetén,
lehetőség szerint csere autót biztosít.
3. A gépkocsit tele üzemanyagtartállyal adjuk át és ugyanígy kell visszaszolgáltatni. Tankolni csak hivatalos töltőállomásokon történhet, az
esetleges nem megfelelő üzemanyag tankolásból eredendő károkat a bérlő köteles megtéríteni. Javasoljuk, hogy minden esetben hozza
magával a tankolást igazoló bizonylatot. A gépkocsik az évszaknak megfelelő gumiabronccsal, műszakilag megbízható közlekedésre
alkalmas állapotban, KRESZ tartozékkal,érvényes forgalmi engedéllyel kerülnek átadásra.
4.A bérlő felelős a bérlet tárgyát képező gépkocsi, valamint annak valamennyi felszerelése és tartozéka állagáért. A bérlő köteles magánál
hordania a forgalmi engedélyt. A bérlő köteles haladéktalanul jelezni a bérbeadó felé és minden abból eredő kárát és költségét megtéríteni,
hogy a bérlet tárgyát képező gépkocsi kulcsát,forgalmi engedélyét,rendszámtábláját vagy más hivatalos iratát,tartozékát elveszti,
megrongálja vagy azokat eltulajdonítják,ill. jogtalanul lemásolva kárt okoznak. Továbbá amennyiben a gépkocsit ellopják, a bérlő teljes
anyagi felelősséggel tartozik a jármű forgalmi értékének megfelelő mértékig. Amennyiben nincs a járművön casco, akkor a bérlő az általa
okozott baleset esetén a bérbevett jármű javítási költségeit, illetőleg a jármű javítási időtartama miatt elmaradt hasznot is köteles a
bérbeadónak megfizetni.
5.A bérlet futamideje alatt Bérlő köteles minden,a bérleti tárgyát képező gépkocsi használatával kapcsolatos költségeket ( az autópálya
használat díját,parkolási díjakat,esetleges szabálysértési bírságot,illetve egyéb hasonló költséget viselni (utólag is). Amennyiben a bérlő a
gépkocsit nem teletöltött üzemanyagtartállyal adja vissza, a bérlő a hiányzó üzemanyag árát köteles megtéríteni. A bérlő köteles a teljes
futamidő alatt megfizetett ilyen jellegű költség bizonylatát (parkolási jegy, szabálysértési bírságot kiszabó határozatot és a befizetést igazoló
bizonylat stb.) A bérlet futamidő végén hiánytalanul bérbeadó részére átadni.
6.Kaució érvényesítése: a kauciót a bérbeadó 100% érvényesítheti,ha a bérbevevő balesetet okoz,a gépkocsiban kár keletkezik, amennyiben
nincs rajta casco és a gk-t ellopják, állagában,felszerelésében értékcsökkenés következett be (a bérbevevő által okozott baleset,vadkár miatt a
következő évi kötelező felelősség biztosítás megemelkedése miatt minden esetben 40000ft-ot számol fel a teljes anyagi felelősségen túl). Az
érvényesítés mértéke a károkozás nagyságának függvényében történik, megállapításának alapja az átvételkor kitőltött műszaki állapotlap. A
bérbeadó nem köteles a kauciót mindaddig visszafizetni, amíg a bérlő esetleges kártérítési felelősségével vagy egyéb tartozásával
kapcsolatosan függő kérdés áll fenn. A bérbeadó a kaució után nem tartozik kamatot fizetni. A kaució (letét) egyedi megállapodás alapján
60,000 Ft-tól 300,000 Ft-ig terjedhet.
7. Meghibásodás vagy megrongálódás esetén a bérlő köteles a bérbeadót haladéktalanul értesíteni és a bérlet tárgyát visszaszolgáltatni. A
bérlő köteles az anyagi kárral, illetőleg személyi sérüléssel járó balesetnél rendőri intézkedést kérni, az intézkedésről szóló dokumentumokat,
jegyzőkönyvet, igazolólapot a bérleti idő lejártakor leadni a bérbeadónak. Közúti balesetnél a bérlő köteles kellő gondossággal eljárni, az
ügy tisztázásához mindent megtenni, a hatóságokkal együttműködni a balesetben résztvevő másik fél rendszámát, a tulajdonos, az
üzembentartó, a járművezető nevét, lakcímét, elérhetőségét elkérni. A bérlőnek nincs megegyezési joga a belesettel összefüggésben, a
bérbeadó sérelmére semmilyen joghatályos nyilatkozatot nem tehet. A járművön a bérbeadó engedélye nélkül javítást, javíttatást nem
végezhet. Amennyiben a gépkocsi a bérlő hibájából meghibásodik, úgy a gépkocsi telephelyre történő szállításának költsége a bérlőt terheli.
A gépkocsi esetleges meghibásodása esetén, a meghiúsult szállításra, utazásra hivatkozással a bérbeadót felelősség nem terheli. (Vis Major)
8. Ha a bérlő a bérlet futamidejének lejártakor a bérlet tárgyát nem szolgáltatja vissza a béradó részére, a bérbeadó jogosult előzetes
értesítés nélkül intézkedni a bérlet tárgyának – akár önhatalom igénybevételével történő – elszállításáról. A késedelem idejére járó bérleti
díj, valamint a késedelem időtartamára késedelmi kamatként a mindenkori Ptk. szerinti késedelmi kamat, illetve az egyéb költségek ma
bérlőt terhelik.

9. Ha a bérlet tárgya megsemmisül, elvész, ellopják, használhatatlanná válik, vagy bármely okból nem kerül visszaszolgáltatásra, a bérlő
köteles a bérlet tárgyának biztosításból meg nem térülő (pl. önrész, biztosítással nem fedezett károk) értékét, valamint a fe nti összeg
megfizetéséig terjedő időre járó bérleti díjat megfizetni a bérbeadónak.

10. A gépkocsit tilos :
- másnak bérbe- vagy kölcsönadni
- üzletszerű személy-, vagy teherszállításra a bérbeadó és az illetékes közlekedési hatóság engedélye nélkül használni
- autóvezetés oktatásra, vagy ara való felkészülésre használni
- alkohol, gyógyszer vagy kábítószer hatása alatt vezetni
11. A bérleti díj nem tartalmazza :
- parkolási költséget, a jármű elszállítási költségeit
- büntető eljárási, szabálysértési és közigazgatási szabályszegés költségeit
- gumijavítás költségeit
- az üzemanyag költséget
12. A bérleti díj tartalmazza :
- a bérleti díjat
- a kötelező biztosítást
- a karbantartási költségeket
- napi 400 km használatot ( a korlátozás túllépése esetén 25 Ft/km fizetendő)
- autópálya díjakat, útdíjakat
13. A bérbeadó a bérlő jelen szerződésben rögzített adatait kizárólag a szerződés teljesítése érdekében használhatja fel. A bérlő
szerződésszegése (különösen a gépkocsi visszaszolgáltatás elmulasztása, díjfizetési kötelezettség elmulasztása stb…) esetén a bérbeadó
jogosult a bérlő adatait az illetékes hatóságok, illetve harmadik személyek részére átadni, valamint a szerződést azonnal felmondani, pl.
akkor, ha a bérlő a gépjármű állapotát veszélyezteti.
14. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok az irányadóak.
15. A bérlő kijelenti, hogy a szerződésben foglalt és az általános szerződési feltételeket megismerte. A bérbeadó a szokatlan feltételekre
figyelmét külön felhívta, így azok kifejezett ismeretében jelen szerződést jóváhagyólag aláírja. Ezen bérleti szerződést mindkét fél tejes
bizonyító erejű magánokiratnak tekinti. A bérbeadó kijelenti, hogy a gépjármű a saját tulajdonát képezi, vagy az érvényben lévő szerződések
értelmében joga van teljes körűen rendelkezni felette. A bérbeadó semmilyen módon nem felelős a bérlő által a gépkocsiban elhelyezett
tárgyakért, értékekért, azok károsodásáért, vagy eltűnéséért.
16. A felek az esetleges jogvitákat elsősorban békés, peren kívüli eljárásban egyeztetéssel kívánják rendezni. Amennyiben ez nem vezetne
sikerre kikötik a PKKB ill. a Pécsi Bíróság illetékességét.
17. A bérlő nyilatkozik és tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén a bérbeadó jogosult a követelést és a bérlő adatait átadni egy
követeléskezelő cégnek az összeg behajtása céljából.
Gépkocsi állapot , sérülések : ………………………………………………….
…………………………………………………..

……………………..
Bérbeadó

………………………..
Bérlő

Gépkocsi üzemanyag szintje :

………………………….
Bérbeadó

…………………….
Bérlő

