ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
1. A Bérbevevő köteles minden bel- és külföldi jogszabályt, a hatósági előírásokat, a helyi közlekedési szabályokat (KRESZ)
betartani, amiért teljes felelősséggel tartozik.
2. A Bérbevevő köteles a gépkocsit és tartozékait az annak típusára vonatkozó használati és kezelési útmutatót használni,
kezelni és megóvni. Ennek be nem tartásából eredő minden felmerülő kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik. A
Bérbevevő köteles a neki átadott okmányokat gondosan kezelni, a rongálódástól megóvni. Bérbevevő köteles a birtokában
és használatában álló gépkocsit a rendelkezésre álló összes eszközzel megvédeni a lopással szemben, így azt használaton
kívül minden esetben lezárni, a gépkocsiban értéket látható helyen nem hagyni, a gépkocsival lehetőleg őrzött vagy zárt
helyen parkolni, és egyébként a gépkocsi magára hagyásakor fokozott körültekintést tanúsítani.
3. Tilos a bérelt gépkocsit:

Másnak bérbe adni, használatra átengedni, a bérleti szerződésben nem szereplő személyeknek a vezetést
átengedni.

Gondatlanul vagy szakszerűtlenül üzemeltetni, azt túlterhelni.

Abban nem megfelelő üzemanyagot használni.

Elégtelen mennyiségű motorolajjal üzemeltetni.

Idegen személyek szállítására vagy áruszállításra használni.

Háziállat szállítására használni

Autóversenyzésre, vagy arra való felkészülésre használni

Más jármű vontatására használni

A hűtőfolyadék befagyása, a kenőolajok elfolyása esetén használni

Alkohol, gyógyszer, vagy kábítószer hatása alatt vagy fogyasztása után vezetni.
4. A Bérbeadó a Bérbevevőnek a gépkocsiban hagyott értékeiért és egyéb tárgyaiért (pénz, értéktárgy, stb.) semmiféle
felelősséget nem vállal. Szintén nem felel a Bérbeadó azokért a közvetett vagy közvetlen károkért, melyek Bérbevevőt a
gépkocsi meghibásodásából eredően érik.
5. A Bérleti szerződés a jelen szerződés mellékletét képező, Kalkulációs Lapon feltüntetett díjszabás szerint jön létre. A
díjszabás szerinti díjon felül a Bérbevevőt terhelik az üzemanyagköltség és az egyéb dologi kiadások ( pl. parkolás, rév,
autópályadíj, stb.). A szerződés megkötésekor a Bérbevevő a Kalkulációs Lapon meghatározott kaució fizetésére köteles,
mely biztosítékul szolgál a Bérbevevő által esetlegesen a Bérbeadónak okozott kárért. A bérlet végén a kaució
visszafizetésre kerül, levonva belőle a Bérbevevő által esetlegesen okozott kár összegét. A Bérbeadó nem köteles a
kauciót visszafizetni mindaddig, amíg a Bérbevevő esetleges kártérítési felelősségével kapcsolatban függő kérdés áll
fenn. A Bérbeadó a kaució után kamatot nem fizet. Foglaláskor a teljes bérleti díj 40%-át kell befizetni , a
maradék 60%-ot legkésőbb az indulás előtt egy héttel. A foglalás akkor tekinthető érvényesnek, ha a bérleti díj 40%-a a
foglalás után 48 órán belül a Bérbeadóhoz átutalással vagy készpénzben befizetésre kerül. Amennyiben ez nem történik
meg, a foglalás automatikusan törlődik! Amennyiben a foglalás és az első bérleti nap között nincs 15 nap, a foglaláskor
fizetendő összeg a teljes bérleti díj 50%-a, a foglalás pedig akkor tekinthető érvényesnek, ha az összeg a Bérbeadó részére
24 órán belül befizetésre kerül.
Lemondási feltételek:
Amennyiben a Bérlő az első bérleti nap előtt 15 napon túl a foglalást lemondja, az addig befizetett díj 50%-a a
lemondást követően 10 napon belül visszatérítésre kerül, a maradék 50%-ot pedig 1 éven belül, kizárólag Elő- vagy
Utószezonban leutazhatja.
Amennyiben a Bérlő az első bérleti napot megelőző 15 napon belül a foglalást lemondja, az addig befizetett összeg 50%-a a
lemondást követően 10 napon belül visszatérítésre kerül, a maradék 50%-ot elveszíti.
Amennyiben a foglalás és az első bérleti nap között nincs 15 nap, és a Bérbevevő a foglalást lemondja, foglaláskor fizetett
összeg 100%-át elveszíti.
6. A bérleti díj magában foglalja a biztosítási díjakat, a karbantartások és a kenőanyag utántöltés költségeit. A bérlet alatt felmerülő egyéb
Költségek ( pl. gumidefekt) a Bérbevevőt terhelik.
7. A gépkocsit a Bérbevevő a befejező időpont előtt- egyéb megállapodás hiányában- a szokásos üzleti órában (7-20 óra),a leadási helyen
(ld.9.pont)- a normál elhasználódást figyelembe véve- az átvételkorival megegyező állapotban köteles átadni. Ha Bérbevevő a gépkocsit nem
rendeltetésszerűen használta, illetve ha az erősen szennyezett állapotban van, az ebből származó kárt és költségét a Bérbevevő tartozik
megtéríteni. Ha a Bérbevevő 20 óra, illetve sötétedés után adja vissza a gépkocsit a Bérbeadónak, akkor egyszeri 10.000.-Ft-ot, valamint
minden megkezdett óra után 2.000.-Ft plusz díjat köteles fizetni. Ha a Bérbeadó a bérbevétel kezdő időpontjában a Bérbevevőnek bármilyen
okból nem tudja bérbe adni a gépkocsit, akkor a késedelem idejére eső bérleti díj 50%-val megegyező kártérítést fizet a Bérbevevőnek. Ha a
Bérbeadó késedelme meghaladja a három napot, akkor a Bérbevevő elállhat a bérleti szerződéstől, visszakapja az addig befizetett díjakat és
további 10.000.-Ft fájdalomdíjra jogosult. Bérbeadó késedelme esetén a fent leírtakon túl a Bérbevevő a Bérbeadóval szemben semmilyen
jogcímen nem léphet fel kártérítési vagy bármilyen más igénnyel. A Bérbeadónak fel nem róható külső körülmény ( a bérbe adandó gépkocsi
ellopása, balesete, előző bérlő általi késedelmes visszahozása, stb.) esetén a Bérbeadó jogosult a szerződésben rögzített helyett hasonló
kategóriájú és műszaki állapotú gépkocsit a Bérbevevőnek bérbe adni. Amennyiben a Bérbevevő a csere gépkocsit nem fogadja el, abban az
esetben a foglalást lemondhatja, ebben az esetben az Általános Bérleti Feltételek 5.pontja lép érvénybe. Ha a Bérbevevő a gépkocsit a
bérleti szerződésben meghatározott időpont előtt adja vissza a Bérbeadónak, a gépkocsi visszaadása és a bérleti szerződésben szereplő
befejező időpont közötti időre a Bérbeadónak a Bérbevevő felé visszafizetési kötelezettsége nincs.
8. Ha Bérbevevő a gépkocsit a befejező időponton túl kívánja használni, akkor ezt a Bérbeadónak a befejező időpont előtt 24 órával jeleznie
kell. A Bérbeadó a bérleti szerződést nem köteles meghosszabbítani. A bérleti szerződés Bérbevevő általi megszegése esetén, a Bérbeadó
jogosult a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondani, a gépkocsit a Bérbevevőtől visszavenni. Felek rögzítik, hogy amennyiben a
Bérbevevő a bérleti szerződés lejártát követően 48 órán belül az általa használt gépkocsit a Bérbeadónak nem szolgáltatja vissza, illetve a

bérleti szerződést nem hosszabbítja meg, vagy késedelmét nem menti ki, úgy a Bérbeadó vélelmezheti, hogy a gépkocsit a Bérbevevő
jogtalanul eltulajdonította, s ezért a Bérbeadó jogosult a Bérbevevővel szemben a rendőrségen feljelentést tenni, illetve a gépkocsit
köröztetni. Ugyanígy járhat el a Bérbeadó, ha más körülmények a fentebb említett vélelmet megfelelően megalapozzák.
9. Eltérő megállapodás hiányában a gépkocsik átvételi és leadási helye: 4225 Debrecen, Meszesi köz.1., a Bérbeadó székhelye.
10. A Bérbevevő köteles 2000 kilométerenként a motorolaj szintjét ellenőrizni, ha szükséges, utántölteni.
11. Műszaki meghibásodás esetén a Bérbevevő a legközelebbi szakszervizt keresheti fel, ahol a Bérbeadó engedélye nélkül és költségére
10.000.- forint költségig a gépkocsit megjavíttathatja. Elháríthatatlan hibánál, karambolnál, vagy nagyobb összegű javítás esetén a
Bérbevevő köteles a lehető legrövidebb időn belül felvenni a kapcsolatot a Bérbeadóval a +36/70/882-8289 telefonszámon. Ennek
elmulasztásából és az önkényes szervizelésből, vagy a nem szakszervizben elvégzett javításokból adódó költségek, többletköltségek,
garanciavesztés, a Bérbevevőt terhelik.
12. Műszaki hiba esetén, amennyiben tud,a Bérbeadó csere gépkocsit biztosit, amennyiben a gépkocsi szervizbe érkezését és a hiba
megállapítását követően 2 munkanapon belül az nem javítható. Ha azonban a gépkocsi olyan okból hibásodott meg, amelyért a Bérbevevő a
felelős, a csere gépkocsi kiszállítási és az eredeti ( meghibásodott) gépkocsi hazaszállítási és javítási költségei a Bérbevevőt terhelik.
Ebben az esetben a Bérbevevő köteles a szerviztől számlát kérni a Bérbeadó nevére, elkérni a javított alkatrészt, és azt a Bérbeadó részére a
gépjármű vissza hozatalakor átadni.,
13 .A Bérbevevő köteles személyi sérüléssel, vagy anyagi kárral járó balesetnél a rendőrség intézkedését kérni, illetve a gépkocsi feltörése,
rongálása,ellopása esetén a rendőrkapitányságon, a kár bekövetkezésétől számított 24 órán belül feljelentést tenni, és az erről szóló okiratot
( jegyzőkönyv, igazoló lap , stb.) a Bérbeadónak átadni. Balesetnél továbbá a Bérlő köteles kellő gondossággal eljárni, az ügy
tisztázása érdekében mindent megtenni, a káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát beszerezni ( pl. másik jármű rendszáma, a
tulajdonos/vezető neve, címe, helyszínrajz, fénykép). A Bérbevevő által okozott baleset esetén a Bérbevevőt terheli az éves kötelező
felelősségbiztosítás megemelkedett díjának különbözete, melyet a későbbiekben, a Bérbeadó felszólítására köteles megfizetni, és
tartozásként ismer el. A Bérbevevőnek nincs megegyezési joga, a Bérbeadó terhére semminemű elismerő nyilatkozatot nem tehet, kivéve a
rendőrségi helyszínelés során a saját esetleges személyi felelősségének elismerését.
14. A gépkocsival kapcsolatos minden közúti esemény- amely a későbbi bérbeadást hátráltathatja, ellehetetleníti-(koccanás, üvegtörés,
gépkocsi eltűnése, műszaki probléma, stb.) - legkésőbb 3 órán belül jelenteni kell a Bérbeadónak. A Bérbevevő baleset, vagy meghibásodás
esetén előzetes egyeztetés alapján köteles- a Bérbeadó költségén- gondoskodnia gépkocsi biztonságos elhelyezéséről és őrzéséről.
15. A Bérbevevő bármely, a Bérbeadó felé fennálló fizetési késedelme esetén évi 15% kamatot tartozik fizetni.
16. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó jogszabályai az irányadók. Jogvita esetén a felek
kikötik a Bérbeadó székhelye szerinti, területileg illetékes Bíróság kizárólagos illetőségét.
17. A szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és megértés után írták alá és vetté át egy-egy példányban.
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