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Az ügyfél neve:

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Érvényes 2015.01.10-től visszavonásig!
A bérbeadó – továbbiakban Bérbeadó általános szerződési feltételei 3,5 tonna alatti személy,- és tehergépjármű
bérbeadáshoz (TEAOR 77.11).
Jelen dokumentumban rögzített feltételek kivétel nélkül kötelező érvényűnek tekintendő minden olyan magán,- vagy jogi
személy – továbbiakban Bérlő - részére, aki a Bérbeadóval bérleti, vagy elő bérleti előszerződést köt.

1. Általános tájékoztatás:
1.1
1.2

1.3
1.4

1.5
1.6
1.7

1.8
1.9
1.10

Jelen dokumentum egyértelműen felsorolja a Bérbeadó és a Bérlő kötelezettségeit. A Bérlő az Általános Szerződési
Feltételek dokumentum átvételéről, megismeréséről és elfogadásáról írásban köteles nyilatkozni.
A Bérbeadó által átadott gépkocsinak átadáskor rendelkeznie kell az alábbi kiegészítőkkel, melyet a Bérlő hiánytalanul,
rendeltetésére alkalmas állapotban köteles átvenni, illetve a bérleti időszak végén visszaadni: Pótkerék és emelő, vagy
defekt-javító készlet, elakadást jelző háromszög, egészségügyi felszerelés.
A bérleti szerződést, annak csatolmányaival együtt, a felek elolvasás és értelmezés után, mint saját akaratukkal minden
tekintetben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá!
A felsorolt pótdíjak, a bérleti díjakkal ellentétben, nem tartalmazzák a mindenkori hatályos ÁFA-t. Megtérítésük,
amennyiben arról írásbeli megállapodás eltérően nem rendelkezik, a felszámításuktól számított 5 naptári napon belül
esedékes!
A Bérlő a bérleti szerződés aláírásával hozzájárulását adja, hogy amennyiben a bérleti díjjal elmarad, vagy egyéb
tartozást halmoz fel a Bérbeadó felé, úgy az az adatait harmadik félnek átadhatja követeléskezelés céljából.
A Bérlő kötelezettségeinek be nem tartása szerződésszegésnek minősül. Szerződésszegés esetén szerződésszegési
díjat számíthat fel, valamint kártérítés nélkül szerződést bonthat a Bérbeadó.
A Bérlő az általa bérelt járművet megtekintett állapotban veszi át, anyagi felelősséggel tartozik minden nem
rendeltetésszerű használatból, vagy nem elég körültekintő használatból adódó, hibáért és sérülésért. A Bérbeadó digitális,
dátumozott fotókkal rögzíti a jármű átadáskori állapotát, melyet mindkét fél teljes bizonyító erejűnek ismer el. Kérésre a
Bérbeadó a fotókon nem egyértelműen kivehető hibákat és sérüléseket köteles a jármű használatba vétele előtt felvezetni
a bérleti szerződés megjegyzés rovatába, ahová ekkor mindkét fél rögzítheti észrevételeit.
A Bérlő nem mentesül a KRESZ által előírt kötelezettségei alól, a jármű használatba vétele előtt, annak átvizsgálását
minden esetben köteles végrehajtani.
A Bérleti szerződés nem bizonyítja a bérleti díj megfizetését.
A bérelt jármű tisztántartása a Bérlő feladata, függetlenül az időjárási viszonyoktól, egyéb szennyező tényezőktől. Leadás
előtt köteles az esetleges szennyeződés mértékének megfelelő külső-belső tisztítást elvégezni, vagy elvégeztetni saját
költségén.

2. Bérleti díj:
2.1
2.2

2.3

2.4

2.5
2.6

A bérleti díjat a Bérbeadó a mindenkori aktuális árlista alapján számítja ki, mely kifüggesztve megtalálható a Bérbeadó
irodájában.
A bérleti díj, amennyiben arról írásbeli megállapodás eltérően nem rendelkezik, a bérlés teljes időszakára előre fizetendő.
Lejárati időszakot követően minden megkezdett óra díjköteles! Türelmi idő az első 30 perc. A díjfizetés nyitvatartási időn
kívüli (nyitva ünnepnapok kivételével minden nap 09:00-19:00-ig) időszakra is fizetendő. Felszámítása alól nem mentesít az a
tény, hogy a Bérbeadó nem biztosított lehetőséget nyitva tartási időn túl a jármű leadására.
Határozatlan időre köttetett szerződés esetén a bérleti díj fizetési határideje minden hónap 1. napja. A bérleti díj,
amennyiben arról írásbeli megállapodás eltérően nem rendelkezik, a tárgyhónapra előre fizetendő. Tört havi díj
kiszámlázása esetén a fizetési határidő, amennyiben arról írásbeli megállapodás eltérően nem rendelkezik, a kiállítást
követő 5. nap.
A bérleti díj minden megkezdett bérleti egységre fizetendő, melyen a Bérbeadó a Bérlő hibájából nem képes
rendeltetésszerű használatnak megfelelően bérbe adni, vagy a Bérlő nem képes visszaadni a gépjárművet. A
Bérbeadónak nem kötelessége igazolni azt, hogy esetlegesen lenne-e valós bérlési szándék az adott időszakra.
A bérleti díj, amennyiben arról írásbeli megállapodás eltérően nem rendelkezik, tartalmazza a Magyarországi Autópályahálózat korlátlan használati díját.
Minimális kölcsönzési idő 1 bérleti egység = 1 nap, azaz 24 óra. Amennyiben a bérleti szerződés nyitvatartási időn túl jön
létre, úgy a lejárata a zárás időpontjával megegyezően 19:00. Csorbult bérleti időszak csak mindkét fél beleegyezésével
jöhet létre.

Az ügyfél aláírása: ____________________________________

Oldal 1 / 6

WWW.BERAUTO-MAGYARORSZAG.HU
2.7

2.8

2.9

A Bérlő vállalja, hogy legkésőbb, a bérleti szerződés lejártával megegyező időpontban a járművet és kiegészítőit átadja a
Bérbeadónak. Kettő órát, vagy nyitvatartási időt meghaladó késés esetén használati korlátozást alkalmazhat a Bérbeadó a
bérelt járművön, melyet pótdíj megfizetése után köteles csak feloldani. A korlátozás ideje alatt a Bérlő a járművet köteles
elhagyni. A korlátozás a jármű menet megállítását teszi lehetővé. A korlátozásról nem minden esetben köteles a Bérbeadó
tájékoztatást küldeni, mivel az automatikusan is beállhat. Értesítés esetén a járművel köteles szabályosan leparkolni a
Bérlő. Pótdíj mértéke a mindenkori pótdíj táblázat alapján kerül felszámításra. A pótdíjat a Bérbeadó nem számítja le a
bérleti díjból. A pótdíj megfizetéséig, átutalás esetén annak könyveléséig a Bérbeadó fenntartja a jármű korlátozását.
A korlátozás időtartamával a bérleti időszak nem hosszabbodik meg. A bérleti szerződés lejárati időpontja változatlan
marad akár a teljes bérleti időszakot magában foglaló korlátoz esetén is. Amennyiben nyitvatartási időn belül a Bérlő nem
fizeti meg a pótdíjat, úgy a jármű felkutatásáról, visszaszállításáról rendelkezhet a Bérbeadó, melynek költségei, valamint
a jármű indítókulcsa, forgalmi engedélye átadásáig a szerződésben rögzített bérleti díj a Bérlőt terheli. 24 órán túli késés
esetén minden esetben Rendőrségi feljelentést tesz a Bérbeadó. Feljelentés, vagy megkeresés esetén, illetve bármely
egyéb esetben rendőrségi ügyintézési alapdíjat, plusz a várakozási időre, az első óra után, minden megkezdett órára
óradíjat számít fel a Bérbeadó. A pótdíj mértéke a mindenkori pótdíj táblázat alapján kerül felszámításra. A pótdíjat a
Bérbeadó nem számítja le a bérleti díjból. Pótdíj felszámítása alól nem mentesíti a Bérlőt az, ha az értesítés sikertelen
volt. Az értesítést a Bérbeadó a Bérlő által megadott, szerződésre felvezetett telefonszámon köteles megtenni sms
üzenetben.
A Bérlő a járművel külföldre alapesetben nem mehet. Ebben az esetben a bérleti díj a jármű belföldi (Magyarország
államhatárain belüli) használati jogának az ellenértékét tartalmazza. Amennyiben a szerződés nem rögzíti a külföldi
használatot, úgy menet megállítás korlátozást alkalmazhat a Bérbeadó a bérelt járművön, melyet pótdíj, valamint kaució
megfizetése után köteles csak feloldani. A pótdíj mértéke a mindenkori pótdíj táblázat alapján kerül felszámításra.
A pótdíjat a Bérbeadó nem számítja le a bérleti díjból. A korlátozásról nem minden esetben köteles a Bérbeadó
tájékoztatást küldeni, mivel az automatikusan is beállhat. Pótdíj felszámítása alól nem mentesíti a Bérlőt az, ha az
értesítés sikertelen volt. Az értesítést a Bérbeadó a Bérlő által megadott, szerződésre felvezetett telefonszámon köteles
megtenni sms üzenetben.
Kaució megfizetése mellett, továbbá amennyiben az útitervéről (az átadás helyétől számított legtávolabbi helység neve)
szerződéskötéskor konkrétan nyilatkozik, azt az ügyintéző felvezeti a bérleti szerződés megjegyzés rovatába, a Bérlő a
járművel külföldre mehet. Ebben az esetben a bérleti díj a jármű Európai Unió-n belüli használati jogának ellenértékét
tartalmazza.

3. Kaució:
3.1

A kaució mértéke a belföldi, vagy államhatáron kívüli használattól, a bérelt járműtől és az utazás tervezett távolságától, az
érintett országoktól függően változhat. Felső határ nincs. A kaució mértékét a Bérbeadó egyedi elbírálás alapján,
szabadon határozza meg. A Bérbeadó eseti elbírálás alapján eltekinthet a kaució letétbe helyezésének szükségességétől.

4. Amortizációs díj:
4.1

A bérleti díj minden esetben tartalmazza a jármű amortizációs díját átlagosan számítva napi 400km-ig. Az ezen felül
megtett távolság után pótdíj fizetendő. A pótdíj mértéke a mindenkori pótdíj táblázat alapján kerül felszámításra. A pótdíjat
a Bérbeadó nem számítja le a bérleti díjból.

5. A Bérlő kötelezettségei:
5.1
5.2

5.3

A Bérbeadó a bérleti szerződésben meghatározott gépjárművet, a Bérlő részére teljes anyagi felelősség
átvállalásával adja át.
A Bérlő a szerződés aláírásával vállalja rongálás, helytelen szervizelés, bármilyen egyéb károkozás esetén a gépkocsi
értékének megtérítését, vagy a Bérbeadó által megjelölt szervizben történő javítás költségeinek megtérítését, a javítási
időszakra bérleti díj megfizetését. A Bérlő vállalja továbbá, hogy amennyiben a bérleti időszak alatt bekövetkezett
töréskár, lopáskár, sikkasztás, vagy bármely egyéb tényező esetén a biztosító társaság bármilyen okból eláll a
kártérítéstől, úgy a Bérlő köteles a Bérbeadónak okozott károkat, azok járulékos káraival együtt megtéríteni. A Bérlő
köteles továbbá a jármű keresőképtelenségének idejére a bérbevételkor aktuális bérleti díjat a teljes kártérítés kifizetéséig
megfizetni, melyek felszámítása a bérleti időszak utolsó napját követő naptól minden 30. naptári napon, 5 naptári napos
fizetési határidővel esedékes.
A jármű bérlői (károkozói) önrészét minden esetben köteles a Bérlő a Bérbeadónak 5 naptári napon belül megtéríteni.
A bérlői önrész mértékéről a bérleti szerződés rendelkezik. Amennyiben a járműben okozott kár okozóját a Bérlő nem
tudja, vagy nem akarja megnevezni, továbbá a megnevezett károkozó teljes bizonyító erejűen nem bizonyítható károkozó,
úgy a Bérlő minősül károkozónak. Ilyen esetben a Bérlőt terhel minden, a káresettel kapcsolatos követelés.
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5.4

5.5
5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11
5.12

5.13

5.14
5.14.1

5.14.2
5.15

5.15.1

5.15.2

Totálkár, illetve gazdasági totálkár, sikkasztás esetén a gépkocsi értékét a mindenkori piaci értéken kell megállapítani.
Amennyiben azt a Bérlő vitatja, saját költségén független, mindkét fél részéről elfogadott szakértőt kérhet fel a kár
értékének megállapítására. A Bérlő vállalja a biztosítótársaságok felé, a Bonus kategória megtartása érdekében, a
kifizetett kárösszeg megadott határidőn belüli megtérítését, melynek összegét a biztosítótársaság írásban közli.
A Bérlő minden esetben vállalja a kárbejelentő nyomtatvány 3 napon belüli kitöltését és átadását a Bérbeadónak.
A Bérlő a kauciót minimális fedezetként adja át, mely a bérleti szerződés lejártakor kerül visszafizetésre, abban az
esetben, ha a kölcsönzött gépjármű hiánytalanul, sérülésmentesen, kívül-belül tisztán kerül visszaadásra.
A Bérlő kijelenti, hogy a Kaució fogalmával tisztában van.
Amennyiben a bérautó nem tiszta állapotban érkezik vissza, vagy a Bérbeadó felszólítására nem gondoskodik
haladéktalanul a jármű tisztításáról, a Bérbeadó pótdíjat számolhat fel. A Bérbeadó nem köteles a bérleti időszakot
meghaladó időtartam alatt lehetőséget nyújtani a jármű tisztítására. A pótdíj mértéke a mindenkori pótdíj táblázat alapján
kerül felszámításra. A pótdíjat a Bérbeadó nem számítja le a bérleti díjból.
A bérautóban dohányozni szigorúan tilos! Dohányzás nyomainak fellelhetősége esetén pótdíjat köteles megfizetni. A
pótdíj mértéke a mindenkori pótdíj táblázat alapján kerül felszámításra. A pótdíjat a Bérbeadó nem számítja le a bérleti
díjból.
A Bérlő az Európai Unió határain kívülre a gépkocsival semmilyen körülmények között nem mehet! Amennyiben ezt
megszegi, azonnal teljes összegben köteles a gépkocsi értékét, valamint az azzal kapcsolatos követeléseket a
Bérbeadónak megfizetni akkor is, ha a járművet visszaszolgáltatja!
Külföldön (Magyarország államhatárain kívül) a Bérbeadó semmilyen szolgáltatást nem nyújt! Bármilyen külföldön történő
javítási, vontatási, szállítási költséget, büntetést, parkolási és út díjat/pótdíjat, egyéb díjat/pótdíjat/büntetést a Bérlő köteles
megfizetni meghibásodás esetén is! Minden külföldön bekövetkezett probléma esetén a Bérlő köteles a bérleti időszak
végéig a Bérbeadó telephelyére a járművet visszajuttatni saját költségén! Amennyiben ez a bérleti időszakot meghaladja,
a bérleti díjat további időszakra köteles megfizetni!
Lefoglalás estén a gépkocsi piaci középértékét a Bérbeadó felé köteles megfizetni!
A gépkocsi használati jogát ettől eltérő egyezség hiányában át nem ruházhatja, további albérlőnek bérbe nem adhatja!
Amennyiben a bérleti szerződés másként nem rendelkezik, gépkocsit kizárólag a Bérlő vezetheti! Ennek megszegése
azonnali szerződésbontást von maga után.
A Bérlő köteles a gépkocsit elhagyva annak kulcsát, forgalmi engedélyét magánál tartani, az ajtók, ablakok bezártságáról
meggyőződni. Köteles minden olyan, mások számára értékesnek tűnhető tárgyat a gépkocsiból magával vinni, amely okot
adhat az esetleges bűncselekmények elkövetésére, például a jármű feltörésére. Amennyiben ezeknek a feltételeknek nem
tesz eleget, úgy az esetleges jogi és anyagi követelések minden vonzatát automatikusan felvállalja. A járműben
keletkezett károk helyreállítását saját költségén köteles elvégeztetni a bérleti időszak alatt.
A gépjárművet kizárólag rendeltetésszerűen használhatja. Gumiabroncsokat indokolatlanul koptatni, motort indokolatlanul
magas fordulaton tartani, a járművet túlterhelni TILOS!
A járművel üzletszerű áruszállítás, vagy személyszállítás, futári munka, amennyiben arról a bérleti szerződés külön nem
rendelkezik, nem végezhető. Személyautókban csak az utasok és esetlegesen poggyászaik szállíthatók. Bútorok,
műszaki cikkek, hulladék, stb. nem! Ilyen jellegű szerződésszegés súlyosnak minősül, melynek díjazása maximális
értéken kerül megállapításra, továbbá az elhasználódott, vagy vélhetően túlzott terhelésnek kitett alkatrészeket a Bérlő
köteles gyár új alkatrészekre cseréltetni saját költségén.
Személygépjárművekben állatok szállítása szigorúan tilos. Járművek állatszőrrel, vagy ürülékkel való szennyeződése
esetén a tisztítási pótdíj a normál belső tisztítási pótdíj tízszerese. A pótdíjat a Bérbeadó nem számítja le a bérleti díjból.
Magyarországon aktuális jogszabályoknak megfelelően (KRESZ) és azzal harmonizálva, bérelt járművel a maximális
megengedett haladási sebesség 130Km/h! Nyomkövető rendszer alapján megállapítható, hogy a megengedett maximális
sebességet legalább 10%-kal (143km/h) a jármű túllépte-e. A Bérlő a szerződés aláírásával hitelesnek fogadja el a
nyomkövető rendszer által szolgáltatott adatokat. Ilyen jellegű szerződésszegés esetén pótdíjat köteles fizetni a Bérlő.
A pótdíj mértéke a mindenkori pótdíj táblázat alapján kerül felszámításra. A pótdíjat a Bérbeadó nem számítja le a bérleti
díjból.
20%-os, vagy annál magasabb túllépés esetén a Bérbeadó kártérítés nélkül felmondhatja a bérleti szerződést,
felszólíthatja a Bérbeadó a Bérlőt, kártérítés és bérleti díj visszakövetelése nélkül, a jármű, illetve kiegészítői haladéktalan
átadására!
A járművön automatikus korlátozás aktiválódhat sebességtúllépés esetén, melyet pótdíj megfizetése után köteles csak
feloldani a Bérbeadó. A korlátozás ideje alatt a Bérlő a járművet köteles elhagyni. A korlátozás a jármű indítását
akadályozza meg. Pótdíj mértéke a mindenkori pótdíj táblázat alapján kerül felszámításra. A pótdíjat a Bérbeadó nem
számítja le a bérleti díjból. A pótdíj megfizetéséig, átutalás esetén annak könyveléséig a Bérbeadó fenntartja a jármű
korlátozását.
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5.15.3 Amennyiben a bérleti időszak alatt a Bérlő nem fizeti meg a pótdíjat, vagy határozottan elzárkózik annak megfizetésétől,
esetleg olyan helyen hagyja a járművet, melyet a Bérbeadó a gépjármű védelme érdekében úgy ítél meg, hogy az nem
biztonságos, a gépkocsi felkutatásáról, visszaszállításáról rendelkezhet, melynek költségei, valamint a jármű indítókulcsa,
forgalmi engedélye átadásáig a szerződésben rögzített bérleti díj a Bérlőt terhelik.
5.15.4 A korlátozásról nem minden esetben köteles a Bérbeadó tájékoztatást küldeni, mivel az automatikusan is beállhat. Pótdíj
felszámítása alól nem mentesíti a Bérlőt az, ha az értesítés sikertelen volt. Az értesítést a Bérbeadó a Bérlő által
megadott, szerződésre felvezetett telefonszámon köteles megtenni sms üzenetben.
5.16 A Bérlő a bérleti szereződés aláírásával hozzájárulását adja, hogy a nyomkövető eszköz által szolgáltatott adatokat a
Bérbeadó, vagy a Bérbeadó által felkért harmadik személy, a bérleti időszakot követően is vizsgálja. A vizsgálat a
rendeltetésszerű használatra, a maximális sebesség túllépésre, a tiltott külföldi használatra, a tiltott Union kívüli
használatra irányulhat. A vizsgálat eredménye alapján pótdíjat számíthat fel a Bérbeadó. A pótdíj mértéke a mindenkori
pótdíj táblázat alapján kerül felszámításra. A pótdíjat a Bérbeadó nem számítja le a bérleti díjból. A pótdíj felszámítására a
bérleti időszakot követő 30 napig van lehetősége a Bérbeadónak.
5.17 A Bérlő köteles, legkésőbb a bérleti szerződés lejárati idejekor a gépkocsit a Bérbeadó részére tiszta, rendezett
állapotban, átvételkor dokumentált üzemanyag szinttel visszaadni előre egyeztetett helyen, illetve ennek hiányában az
átadás helyszínén. Abban az esetben is köteles a lejárati időben megjelenni, amennyiben a továbbiakban is bérelni
szeretné a gépkocsit.
5.18 Bármilyen meghibásodás, vagy sérülés esetén, jelen dokumentum végén megadott telefonszámon, vagy más célravezető
módon a Bérbeadót a segítségnyújtási kötelezettségei után, elsőként köteles értesíteni.
5.19 Csak és kizárólag a Bérbeadó által megjelölt szervizben végezhető el bármilyen karbantartás, javítás.
A Bérlő a Bérbeadó felszólítására időszakos szemle elvégzéséhez köteles a járművel megjelenni a Bérbeadó által
megnevezett szervizben. Amennyiben arról a bérleti szerződés külön nem rendelkezik, a szervizeket Tatabányai
szervizben végeztetheti a Bérbeadó. Az időszakos szemle elvégzéséhez a jármű szállítási költségei a Bérlőt terhelik.
Fentiek nem vonatkoznak egyéb meghibásodásokra, amennyiben azok normál elhasználódással hozhatók
összefüggésbe.
5.20 Csak a Bérbeadó által megjelölt cég, vagy személy vontathatja/szállíthatja, tárolhatja a járművet.
Minden ezen megállapodással ütköző javítás, szállítás, tárolás illetve ezekből származó kár vagy költség teljes egészében
a Bérlőt terheli.
5.21 Baleset, rongálódás, vagy nem rendeltetésszerű használat esetén a Bérlő köteles a jármű műszaki mentésének költségeit
a műszaki mentést végző társaság felé haladéktalanul megfizetni. Amennyiben azt a helyszínen megfizetni nem képes,
úgy a jármű esetleges visszatartásának idejére köteles a bérleti díjat rendes bérleti időszak feltételei alapján megfizetni.
5.22 A Bérlő külföldön hagyott gépkocsi piaci értékét a Tulajdonosnak köteles egy összegben megtéríteni 5 naptári napon
belül.
5.23 A Bérlőnek rendelkeznie kell érvényes, minimum „B” kategóriás, Magyarországon elfogadott Vezetői Engedéllyel, nem
állhat vezetéstől eltiltás hatálya alatt.
5.24 A Bérlőnek nyilatkoznia kell az aktuális, élő telefonos elérhetőségeiről, munkahelyének adatairól, valós lakcíméről,
valamint arról, hogy 18. életévét betöltötte. Amennyiben a lakcím eltér a lakcím igazoló dokumentumaiban megjelölt
állandó, illetve ideiglenes lakcímétől, tartózkodási helyét, ahol életvitel szerűen tartózkodik, köteles a Bérbeadó
tudomására hozni.
5.25 Amennyiben tartozást halmoz fel, annak kiegyenlítéséig a személyes adataiban, elérhetőségeiben beállt esetleges
változásokról 3 munkanapon belül köteles értesítést küldeni a Bérbeadónak.
5.26 A Bérlő a bérleti szerződés aláírásával hozzájárul a személyes okmányai lemásolásához, korlátlan ideig, zárt rendszerben
történő elektronikus tárolásához.
5.27 A Bérlő a bérleti idő alatt elkövetett szabálysértésekért, bűncselekményekért a felelősséget köteles vállalni.
5.28 A Bérlő köteles a jármű visszavételekor jelen lenni, a visszaérkezést dokumentáló jegyzőkönyvet aláírni. Amennyiben a
jármű leadásánál nincs jelen és a jármű szennyezett, sérült, késve érkezett, úgy az szerződésszegésnek minősül.
5.29 A Bérlő vállalja a parkolási díjak megváltását, esetleges pótdíjak kiszabásakor azok haladéktalan megtérítését.
5.30 A Bérlő köteles a sérült, hiányos, elveszett, megrongált alkatrészeket és tartozékokat gyári újjal pótolni.
Sérült gumiabroncsot sajátköltségén köteles azonnal cserélni azonos típusú gumiabronccsal! Javított gumiabroncsot nem
áll módjában a Bérbeadónak elfogadni!
5.31 Elvesztett, vagy a visszavételkor át nem adott forgalmi engedély esetén a Bérlő köteles megtéríteni a bérleti időszak
végétől kezdődően minden megkezdett 24 órára a jármű szerződésben rögzített bérleti díját mindaddig, ameddig a
Bérbeadó nem pótolja azt. Továbbá köteles pótdíjat fizetni. A jármű indítókulcsát és forgalmi engedélyét a Bérbeadó
irodájában köteles átadni, ahol video rögzítés történik az eseményről. Csak a felvételen jól láthatóan visszaadott kulcs és
okmány tekinthető bizonyító erejűnek. A pótdíj mértéke a mindenkori pótdíj táblázat alapján kerül felszámításra. A pótdíjat
a Bérbeadó nem számítja le a bérleti díjból.
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5.32 Lefoglalás esetén, vagy a Bérbeadó tudomása nélkül, akaratával ellentétes helyen történő tárolás időtartamára a bérleti
5.33

5.34
5.35

5.36

díjat, valamint a tárolási és esetleges szállítási díjat a Bérlő köteles megfizetni.
Az üzemanyagot a Bérlő köteles pótolni. Amennyiben az üzemanyag színt mérő műszer az átadásnál leolvasott értéknél
kevesebbet mutat, úgy pótdíj megfizetésére kötelezhető. Minden megkezdett ¼ rész megfizetése kötelező. Az összeg az
üzemanyag szintjelző megrongálása/meghibásodása esetén a maximális értéken kerül felszámításra!
Szabálysértési és egyéb ügyintézés esetén levelezési, vagy ügyintézési díj terheli a Bérlőt.
Tartozások határidejének lejárata után minden alkalommal felszólítási díj kerül felszámításra személyes megkereséskor is
és akkor is, ha a kiküldött értesítést a címzett nem veszi át. Felszólítások gyakorisága nem lehet kevesebb 15 naptári
napnál. Amennyiben a fizetési határidő lejáratáig a Bérlő nem rendezi elmaradását, úgy a Bérbeadó további tájékoztatás
nélkül átadja adatait előre meg nem határozott követeléskezelő cégnek. Az átadáskor ügyintézési díjat számol fel, mely a
tartozás 20%-a, de minimum nettó 20.000ft.
A Bérlő vállalja a reklám felirat sérülése, vagy eltávolítása esetén pótdíj megtérítését. A pótdíj mértéke a mindenkori pótdíj
táblázat alapján kerül felszámításra. A pótdíjat a Bérbeadó nem számítja le a bérleti díjból.

6. A Bérbeadó kötelezettségei:
6.1

6.2
6.3
6.4
6.5

A Bérbeadó köteles a bérleti szerződés aláírásakor a gépjármű 1db indító kulcsát, forgalmi engedélyét, a bérleti szerződés
1 példányát, a kötelező felelősségbiztosítást igazoló szelvényt, kötelező tartozékokat átadni a Bérlőnek, valamint a
gépkocsi használatához szükséges tájékoztatást nyújtani.
A Bérbeadó köteles gondoskodni a rendszeres műszaki karbantartásról.
A Bérbeadó köteles tájékoztatni a Bérlőt a járműben elhelyezett nyomkövető rendszerről.
Meghibásodás, illetve szerződésszegés esetén betankolt üzemanyagot, út használati díjat, parkolási díjat, utazási díjat,
egyéb költséget a Bérbeadó nem köteles megtéríteni.
Meghibásodás esetén a Bérbeadó csere járművet köteles biztosítani, vagy a fennmaradó bérleti időszak arányában a
bérleti díjat köteles visszatéríteni. Esetleges csere jármű biztosítását különbözeti díj megfizetéséhez kötheti.

7. Bérleti időszakot követő anyagi felelősség:
7.1

7.2
7.3

A Bérbeadónak a bérleti időszakot követően 168 óra áll rendelkezésére az esetlegesen nem észlelt hibák/sérülések
megállapítására, melyekért a Bérlő anyagi felelősséggel tartozik! Amennyiben a Bérbeadó 168 órán belül nem
jegyzőkönyvezi, majd ezt követő 15 napon belül nem jelzi a Bérlő felé ilyen jellegű követeléseit, úgy azokat a
későbbiekben már nem érvényesítheti.
A Bérlőnek a bérleti időszakot követően is helyt kell állnia a megkereséseknek, amennyiben az a bérleti időszak
megkezdése és a tényleges visszavétel közötti időpontra irányul.
Amennyiben a biztosító társaságok bármilyen indokkal elállnak a teljes kifizetéstől, úgy a Bérlő kötelezettsége az okozott
kár, vagy különbözet maradéktalan megtérítése 5 naptári napon belül.

8. Korlátozás, korlátozás-feloldása:
8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

A Bérlő a bérleti szerződés aláírásával, az előzetesen elhelyezett nyomkövető eszköz használatához visszavonhatatlanul
hozzájárul. A nyomkövető rendszer befolyásolása, megbontása, bármilyen külső behatás alkalmazása TILOS! Az indítástiltás alkalmazásáról a Bérbeadó nem köteles a Bérlőt tájékoztatni, mivel az automatikusan is aktiválódhat.
Értesítést követően a Bérlő a járművet köteles szabályosan leparkolni a tőle elvárható legrövidebb időn belül, majd
elhagyni azt. Korlátozáskor a jármű megbontása, az indítás-tiltás kiiktatásának kísérlete, a jármű bármilyen módon való
használatba vételét a Bérbeadó lopás előkészületének minősítheti, mely cselekmény bekövetkezésekor a Bérbeadó
minden esetben feljelentést tesz a Rendőrségen. Amennyiben a nyomkövető rendszer bármely részén sérülés
tapasztalható, úgy azt a Bérbeadó szerződésszegésnek minősíti, ebben az esetben a szerződésszegési alapdíj maximális
mértéken kerül felszámításra.
A NYOMKÖVETŐ ESZKÖZ ELTÁVOLÍTÁSÁVAL, MEGBONTÁSÁVAL NEM OLDHATÓ FEL A KORLÁTOZÁS
Jelen dokumentumban foglaltak megszegése esetén, a jármű használata korlátozható. A korlátozás automatikusan és
manuálisan is aktiválódhat. A korlátozást a pótdíj könyvelését követően 24 órán belül köteles feloldani a Bérbeadó. A
pótdíjak sorozatosan is kiszabhatóak, azok megfizetése nem mentesíti a Bérlőt a feltételek betartása alól a továbbiakban.
A pótdíj megfizetését készpénzben bármely kirendeltségen megteheti bárki a bérleti szerződés sorszámára hivatkozva.
Továbbá átutalással az Unicredit Bank Zrt.-nél vezetett 10918001-00000044-75620006 számú bankszámlára.
Banki tranzakciónál a szerződés sorszámát kell megadni megjegyzésként, ellenkező esetben a korlátozás feloldása akár
96 órára is módosulhat. Banki tranzakció esetén a feloldási idő a banki jóváírástól indul.
Pótdíj megfizetése alól nem mentesíti a Bérlőt az, ha nem kapott értesítést az eseményről, vagy az értesítés sikertelen
volt. Az értesítést a Bérbeadó esetleges észlelés, vagy manuális aktiválás esetén küldi csak meg a Bérlő által megadott,
szerződésre felvezetett telefonszámra sms üzenetben. A korlátozás jellegéből adódóan az automatikusan, a Bérbeadó
tudta nélkül is beállhat.
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Általános pótdíjak:
Kötelezettségek be nem tartása (szerződésszegés)
Nyomkövető eszköz kiiktatása, vagy annak kísérlete, sérülése
Tisztítás (külső)
Tisztítás (belső)
Késés óránként (türelmi idő 30 perc)
Államhatár tiltott átlépése
Uniós határátlépés
Maximális sebesség túllépés
Kopásdíj (napi átlag 400km felett)
Felkutatási alapdíj
Visszaszállítási alapdíj üzemképes jármű esetén
Visszaszállítási alapdíj üzemképtelen jármű esetén
Rendőrségi feljelentési alapdíj (24 óra után automatikusan megtörténik)
Rendőrségi feljelentési/ügyintézési óradíj (az első óra után minden megkezdett órára)
Rendőrségi ügyintézési alapdíj (megkeresés esetén az első órára)
Üzemanyag pótdíj (1/4 részenként)
Levelezési, ügyintézési díj (hivatali levelezés, stb…)
Felszólító levél (lejárt tartozás esetén legalább 15 nap türelmi idővel)
Reklám matrica eltávolítása, megsérülése
Fényezés elemenként
Egyéb alkatrészek (kárpit, ülés, lökhárító, lámpa, stb…)

25 000 Ft
100 000 Ft
2 500 Ft
2 500 Ft
1 000 Ft
10 000 Ft
50 000 Ft
5 000 Ft
20 Ft / km
3 000 Ft
250 Ft / km
500 Ft / km
10 000 Ft
2 000 Ft/óra
3 000 Ft
5 500 Ft
3 000 Ft
5 000 Ft
8 000 Ft
35 000 Ft
30 napon belül közöljük
elsősorban Bárdi autóalkatrész árlista alapján

Dísztárcsa
Lemondott előjegyzés
Jármű átadása szerződésben meg nem jelölt személynek
Dohányzási tilalom megsértése a bérautóban
Forgalmi engedély pótlása
Lejárt tartozás behajtásának alapdíja járulékos költségeken felül.
Jármű visszavételénél meg nem jelenés, hátrahagyása leadás nélkül
Műszaki mentés alapdíj (lemerült akkumulátor, üzemanyag hiány, gumi sérülés, stb. esetén),
mely nem tartalmazza a kiállást
Kiállás műszaki mentéshez + az első 30 perc műszaki mentés

2 000 Ft / db
1 napi bérleti díj + 1 040 Ft
25 000 Ft
10 000 Ft
15 000 Ft + a jármű aktuális bérleti díja
minden megkezdett bérleti napra
az elmaradás 20 %-a, de legalább 20 000 Ft
25 000 Ft
1.000 Ft
200 Ft / km

(a jármű átvételének helyétől számítva)

Műszaki mentés óradíj az első 30 perc után minden megkezdett óra

3.000 Ft
A felsorolt árak az ÁFA-t nem tartalmazzák!

Bérautó Magyarország Kft.
1027 Budapest, Bem József út 6. Fsz.
Cégjegyzékszám: 01-09-175569
Adószám: 12445460-2-11
Képviselő: Kereszturi Norbert

Elérhetőségek:
Központi ügyelet:
e-mail:
Posta:

+36-70-384-0966
info@berauto-magyarorszag.hu
2801 Tatabánya, Pf.: 1403
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