Bérleti szerződés általános rendelkezések

Rental Agreement General Clauses

Az alábbi rendelkezések a Bérleti Szerződés szerves és
elválaszthatatlan részét képezik, amit a Bérbeadó és a
Bérlő önmagukra nézve kötelezőnek ismer el.

The Clauses below form an integral part of the Rental
Agreement, and therefore, by signing the Rental
Agreement the Host and the Renter fully agree to all the
clauses below without reservation.

1.
A Bérlő a gépjármű átvételekor a Bérleti
Szerződésben meghatározott bérleti díjat és kauciót fizet a
Bérbeadónak, a kaucióra a Ptk. óvadékról szóló szabályai
vonatkoznak.
2.
A gépjárművet kifejezetten tilos másnak bérbe,
illetve kölcsön adni, a Bérleti Szerződésben nem szereplő
személynek a vezetést a Bérbeadó előzetes írásos
engedélye nélkül átengedni, áruszállításra, vontatásra
használni, azzal kereskedelmi vagy egyéb szolgáltatásokat
nyújtani, azt üzletszerűen személyszállításra használni,
sportrendezvényekre nevezni, azzal versenyezni,
hűtőfolyadék, kenőolajok elfolyása, ill. az ellenőrző
műszerek tiltó jelzése esetén használni, alkohol, gyógyszer,
vagy kábítószer befolyása alatt vezetni, vagy ilyen
befolyásolás alatt álló személynek a vezetést átengedni.
3.
A Bérlő köteles a gépjárművet, annak okmányait és
tartozékait kellő gondossággal használni, kezelni és
megóvni. A Bérlő teljes felelősséggel tartozik a
gépjárműért, az abban bekövetkező károkért, valamint a
Bérbeadót érő olyan károkért, amelyek a bérletből
erednek.
4.
A Bérlő felelős a gépjárműnek a bérlet ideje alatt
bekövetkező műszaki meghibásodásáért, amennyiben az
nem rendeltetésszerű használat mellett következik be. A
Bérlő ekkor kötelezhető a műszaki hiba javítási költségének
viselésére.
5.
A Casco biztosítás fedezete alatt álló gépjárművek
esetén biztosítási eseménynek minősülő káresemény
esetén a Bérlő a biztosítás szerinti önrész mértékéig felel a
gépjárműben bekövetezett kárért.
6.
A gépjármű vezetésére a Bérlő jogosult. A Bérlő
köteles a gépjárművet a közlekedési szabályok és
valamennyi irányadó jogszabály és egyéb kötelező előírás
betartásával vezetni és a gépjármű vet mindenben ezeknek
megfelelő en használni. A Bérlő köteles az ezen szabályok
és előírások be nem tartásából származóan a gépjárműben
bekövetkező anyagi károkat, továbbá bírságokat, és egyéb
költségeket – így különösen a gyorshajtási bírságot,
szabálytalan parkolást, parkolási pótdíjakat, illetve egyéb
közigazgatási bírságokat – akár utólag, a bérleti időtartam
lejártát követően is kiegyenlíteni vagy a Bérbeadó részére
megtéríteni. A Bérlő hozzájárul adatainak kiadásához a
rendőrségi és egyéb szabálysértési vagy büntető
eljárásokkal kapcsolatban.
7.
Bérlő kifejezetten nyilatkozik arról, hogy a
gépjárművet a Bérbeadó a bérleti időtartam idejére a
Bérlő használatába adta, így a közúti közlekedésről szóló
1988. évi I. törvény 21/A. § (2) és (4) bekezdése alapján a
törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott

1.
The Renter pays the rental fee and deposit to the
Host according to the Rental agreement at the beginning
of the rental, the caution regulations of the Civil Code shall
apply for the deposit.
2.
The vehicle shall not, under any circumstances, be
rented out to third party or driven by other persons
without the prior written permission of the Host, or used
for commercial vehicle transport, towing activities,
providing commercial or other services, especially
commercial passenger transport, or used for motorsport
activities, or used when any checklights are on, or used
under the influence of alcohol or any type of drugs.
3.
The Renter is obliged to practice reasonably
expectable care when it comes to handling the vehicle and
its belongings. Should any damage or loss occur, the
Renter can be held fully liable.
4.
The Renter is liable for any mechanical issue that
occurs to the vehicle during the rental period as long as
the issue is due to the improper use of the vehicle. Then
the Renter may be held liable for issues for the repair
costs of mechanical issues.
5.
In case of a Casco insurance incident, the Renter
may be held liable with the amount of deductible.
6.
The Renter may drive the vehicle. The Renter shall
obey all traffic laws and any other regulations and use the
vehicle according to these rules at all times. The Renter
shall settle any damages occurred to the vehicle, fines and
other expenses resulting from the noncompliance with the
above rules – including but not limited to speeding fines,
nonregulation parking, parking fines and any other fees –,
or compensate the Host for such damages and fines either
during the rental period or thereafter. The Renter agrees
to the transmission of his data to the police and other
authorities in relation to criminal or other traffic violation
proceedings.
7.
The Renter specifically declares that the Host
provided the vehicle for his or her use during the rental
period, therefore fines for certain traffic violations can be
levied on the Renter according to paragraphs (2) and (4) of
Section 21/A. of the Act I of 1988 on road traffic. The
present contract serves as evidence for the discharge of
the Host.
8.
The Parties agree that the Renter should bear all
costs incurred during the rental period, such as fuel costs,
parking costs and road tolls. The Renter is obliged to put
the prescribed quality fuel in the vehicle and to return the
vehicle with a fuel level that equals the fuel level at the
beginning of the rental, or to compensate the Host for the
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szabálysértések elkövetése esetén a közigazgatási bírságot
a Bérlővel szemben kell kiszabni. A Bérbeadó a kimentést a
jelen szerződéssel igazolja.
8.
A Szerződő felek megállapodnak, hogy a bérlet
ideje alatt felmerülő költségek, mint például üzemanyag
költség, parkolási-, vagy úthasználati díjak a Bérlőt terhelik.
A Bérlő köteles a gépjárművet az előírt minőségű
üzemanyaggal tankolni és azt az átvételkori
üzemanyagszinttel azonos szinten visszaszolgáltatni, vagy
annak ellenértékét a Bérbeadónak megtéríteni.
9.
Szerződő felek megállapodnak, hogy a Bérlő
minden rendkívüli eseményről köteles a Bérbeadót
értesíteni és vállalja, hogy az egyeztetésnek megfelelően
jár el. Baleset esetén köteles kellő gondossággal eljárni, az
ügy tisztázására mindent megtenni, a káreseményben
résztvevők minden lehetséges adatát beszerezni. A
Bérlőnek nincs megegyezési joga, a Bérbeadó sérelmére
semmilyen elismerő nyilatkozatot nem tehet.
10.
Magyarország területén rendeltésszerű használat
mellett történő meghibásodás esetén a Bérbeadó a
lehetőségekhez képest gondoskodik az autó cseréjéről és
javításáról. Magyarország területén nem rendeltetésszerű
használat mellett történő meghibásodás esetén a mentés
ára 125 Ft/km. Magyarország területén kívül történő
akármilyen meghibásodás esetén a mentés ára 125 Ft/km.
11.
A Bérlő köteles a gépjárművet és tartozékait a fent
megjelölt helyen és időpontban az átvételkorival
megegyező állapotban visszaadni. Ennek hiányában
kártérítés fizetésére kötelezett. Indítókulcs elvesztése
esetén a kár 200 000 Ft-ig terjedhet típustól függően.
Amennyiben a Bérlő a gépjárművet rendeltetésellenesen
használta, dohányzott benne, az különlegesen szennyezett,
az ebből származó kárt és költségeket a Bérlő köteles
megtéríteni.
12.
A bérleti időtartam hosszabbítása kizárólag a
Bérbeadó visszaigazolását követően válik érvényessé. A
Bérlőnek a hosszabbítási igényét az eredeti bérleti
idő tartam lejártát megelőzően legalább 24 órával meg kell
tennie.
13.
Amennyiben a Bérlő nyitvatartási időn kívül veszi
fel vagy adja le a gépjárművet, a felár 4 000 Ft
alkalmanként.
14.
A Bérlő a szolgáltatás használatával kifejezetten
hozzájárul, hogy a Bérbeadó egy adott követelés esetén
akár előzetes értesítés nélkül is a bérléshez használt
kártyára terhelje egy esetleges követelés összegét.
15.
A jelen szerződésben nem szabályozott
kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az
irányadóak.

fuel level difference.
9.
The Parties agree that the Renter should notify
the Host about any extraordinary events, and agrees to
act according to the discussions with the Host. In case of
an accident, the Renter shall exercise due care, take every
step necessary to investigate the situation and to collect
the necessary data of all other parties to the accident. The
Renter is not entitled to negotiate or make any
declarations on behalf of the Host.
10.
On territory of Hungary in case of a mechanical
issue with proper use of the vehicle the Host provides
change and repair the vehicle according to the
possibilities. On territory of Hungary in case mechanical
issue is due to the improper use of the vehicle, the rescue
fee is 125 Ft/km. Out of Hungary in case of any mechanical
issue the rescue fee is 125 Ft/km.
11.
The Renter shall return the vehicle and its
accessories at the time and place indicated above and in
the same condition as it was at the beginning of the
rental. In case the Renter lost the ignition key, the loss can
be 200 000 Ft, it depends on the type. In the event that
the Renter misused the vehicle, smoked in the vehicle, the
vehicle is particularly dirty, the Renter should compensate
the Host for any resulting damages or costs.
12.
Any extension of the rental period becomes
effective only after the Host’s approval of the extension.
The Renter shall request the extension of the rental period
at least 24 hours before the end of the original rental
period.
13.
In case the Renter pick up or drop off the vehicle
out of opening hours, the extra fee is 4 000 Ft/occasion.
14.
The Renter specifically accepts, in case of a
demand, the Host can charge the bank card which was
used for the rent with the demand amount even without
previous notification.
15.
For matters not dealt with in the present
agreement the respective regulations of the Civil Code
shall apply.

2

