1. sz. Melléklet
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
1. A jelen Mellékletben, vagy a Bérleti szerződésben foglaltak nem teljesítése, illetve megszegése
esetén Bérbeadó jogosult a gépjármű bérbeadására létrejött bérleti szerződést („Bérleti szerződés”)
azonnali hatállyal felmondani és a Bérleti szerződés tárgyát képező gépjárművet („Gépjármű”)
előzetes figyelmeztetés nélkül a birtokába venni. Bérbeadó előbbi eljárásával összefüggésben
Bérlőt, illetve a Gépjármű használatára jogosult személyt („Használó”) birtokvédelem nem illeti meg,
továbbá Bérbeadó ezen eljárása nem tekinthető tilos önhatalomnak. Bérbeadó nem tartozik
felelősséggel a Gépjárműben az előzőek szerinti birtokbavételkor fellelhető, a Bérlő, a Használó,
vagy valamely harmadik személy tulajdonát képező dolgokban bekövetkezett károkért. A Bérbeadó
felmondását nem köteles írásban megküldeni a Bérlőnek, a felmondás a Gépjármű előzőek szerinti
birtokbavételére irányuló bérbeadói cselekménnyel, mint ráutaló magatartással jogszerűen
közöltnek minősül.
2. Bérlő és Használó a Gépjárművet kizárólag a Magyarország területén belül jogosult használni; a
Gépjármű Magyarország területén kívül történő használatához Bérbeadó előzetes külön írásbeli
engedélye szükséges.
3. A Gépjárművet kizárólag olyan személy jogosult használni, aki a használat megkezdése
időpontjában a 21. életévét már betöltötte, továbbá érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, és
ezen engedélyt legalább egy éve szerezte.
4. Bérlő és Használó semmilyen körülmények között nem jogosult:
a) a Gépjármű vezetését a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye hiányában harmadik személynek
átengedni;
b) a Gépjárművel bármilyen típusú versenyen, illetve vetélkedőn, vagy hasonló eseményen részt
venni;
c) a Gépjárművet üzletszerűen személyszállításra használni, illetőleg azt albérletbe adni;
d) a Gépjárművet szeszesitaltól befolyásolt állapotban, avagy a vezetési képességre hátrányosan
ható szer befolyása alatt, továbbá járművezetésre egyébként alkalmatlan állapotban vezetni.
5. A szerződésbe ütköző használat esetén Bérlő, illetve Használó az ebből eredő valamennyi
következményért teljes körűen felel.
6. Amennyiben a Bérleti szerződés eltérően nem rendelkezik a bérleti díj megállapítása havi
egységekben történik. Amennyiben a Bérlő a pre-delivery szolgáltatást igénybe veszi, abban az
esetben a havidíj 3000 km futásteljesítményt foglal magában, amennyiben a pre-delivery gépkocsira
vonatkozó bérleti szerződés máshogy nem rendelkezik. Az esetleges többlet kilométer-felhasználás
ellenértékét a Bérlő a bérlet lezárásakor köteles megtéríteni.
Szerződő Felek a többlet kilométer felhasználásból eredő költségek vonatkozásában a Bérleti
szerződés megszűnésekor tételesen elszámolnak.
7. Bérlő, illetőleg Használó köteles megtéríteni Bérbeadónak minden olyan rendőrség, vagy más
hatóság által kiszabott szabálysértési, közigazgatási jellegű vagy egyéb bírság, büntetés, illetve
pótdíj – ideértve a meg nem fizetett parkolási díjat, illetve az autópálya-használattal kapcsolatos
díjak megfizetésének elmulasztását is – összegét, illetve Bérbeadó ezek következményeképpen
előállott kárát, amelyet a Gépjárművel azon időszak alatt elkövetett valamely szabályszegés
nyomán róttak ki, amely időszakban Bérlő a Gépjármű bérleti jogosultja volt, beleértve a tényleges
visszaszolgáltatásig fennálló időszakot. A magánszemély Bérlőt, illetve Használót (jogi személy
Bérlő esetén a Gépjárművet a Bérlő megbízásából vagy egyébként a Bérlő érdekében ténylegesen
használó magánszemélyt) a Bérleti szerződéssel érintett teljes időszak vonatkozásában a
Gépjármű használatával kapcsolatban fennálló felelősségére kiterjedő nyilatkozattételi
kötelezettség terheli. Bérlő, illetve Használó terhére esik továbbá a Gépjárműben hagyott, a Bérlő,
a Használó, vagy pedig valamely harmadik személy tulajdonát képező bármely dolog, illetve a
Gépjármű járulékos tartozékainak, valamint iratainak elvesztése, illetve megrongálódása is.
Bérbeadó jogosult a Bérleti szerződés megszűnését követően a tudomására jutott bármely bírság,
büntetés, vagy egyéb fizetési kötelezettséggel együtt járó marasztalás nyomán előállott kárát teljes

egészében – választása szerint - a Bérlőre, illetőleg Használóra hárítani. Amennyiben a Bérlő,
illetőleg a Használó a jelen pontban foglalt bírság, büntetés, illetve pótdíj megfizetésére vonatkozó
kötelezettségének a Gépjármű Bérbeadó részére történő visszaadásáig nem tesz eleget, akkor a
Bérlő, illetőleg a Használó köteles a vonatkozó kötelezettség teljes összegét a Bérbeadó erre
vonatkozó fizetési felszólításában foglalt határidőn belül Bérbeadó részére megfizetni. Bérlő köteles
továbbá a Bérbeadó részére a meg nem fizetett parkolási díjon, autópálya-használattal kapcsolatos
pótdíjon, illetve bármely egyéb, a jelen pont körébe tartozó és a Bérbeadó által megfizetett bírságon,
pótdíjon, büntetésen felül minden egyes bírságra, büntetésre, illetve pótdíjra vonatkozó felszólítás
után 7 000 Ft + ÁFA adminisztrációs díjat megfizetni.
Bérlő köteles a jelen pontban rögzített fizetési kötelezettséget keletkeztető eseményekkel
összefüggésben megtett jogcselekményeiről, illetve bekövetkezett eseményekről (ideértve a
fizetési kötelezettségnek történő esetleges közvetlen elégtételt, a fizetési kötelezettséget
megállapító bíróság, hatóság döntésével, határozatával, a követelést támasztó harmadik személy
követelésével szembeni fellépésről, eljárási cselekményről, a fizetési kötelezettség terhesebbé
válását vagy enyhülését, esetleges elengedését, megszűnését előidéző vagy azzal összefüggő
eseményekről, intézkedésekről stb.) a Bérbeadót a jogcselekmény megtételét vagy az esemény
bekövetkeztét követően haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül igazoltan lehetőleg írásban,
egyébiránt telefonon, vagy más alkalmas módon értesíteni. Az értesítési kötelezettség határidőben
történő teljesítésének bármely okból való elmulasztása esetén Bérlő köteles az érintett fizetési
kötelezettségenként egyszeri 5.000.-Ft + ÁFA kötbért a Bérbeadó részére megfizetni a Bérbeadó
vonatkozó fizetési felszólításában foglaltak szerint.
8. Bérbeadó a Bérlővel, illetve a Használóval szemben a Bérleti szerződés alapján fennálló, a
Gépjármű szolgáltatására irányuló kötelezettségének a tőle elvárható legnagyobb gondossággal
igyekszik eleget tenni, ugyanakkor – még előzetesen egyeztetett járműátadás esetén sem – tehető
felelőssé az átadás esetleges késedelme, illetőleg a Bérbeadónak fel nem róható okból történő
meghiúsulása esetén.
9. A Gépjárművet kizárólag a Bérleti szerződésben megjelölt, vezetői engedéllyel igazolt személyek
vezethetik. Bérbeadó a Gépjármű vezetésére jogosultként kettőnél több személyt a Bérleti
szerződés ún. kiegészítésén engedélyezhet.
10. A Gépjárműben dohányozni tilos, ennek megsértése esetében a Bérlő (illetve Használó) köteles a
Bérbeadónak 60.000 Ft + ÁFA összeget haladéktalanul, legkésőbb a leadást követően, Bérbeadó
számlája alapján megfizetni.
11. A Gépjárműben élő állatot kizárólag erre a célra gyártott hordozóban szabad szállítani a közlekedési
szabályoknak megfelelően. A nem megfelelő szállításból adódó szennyeződések, sérülések ill.
károsodások helyreállítása, tisztíttatása a Bérlő (Használó) költsége, amit Bérbeadó által kiállított
számla ellenében haladéktalanul köteles megfizetni.
12. Bérlő és Használó köteles a Gépjárművet a közlekedés szabályainak betartása mellett a tőle
elvárható legnagyobb gondossággal és odafigyeléssel vezetni. Köteles továbbá a Gépjárművet, ha
azt magára hagyja, megfelelő módon leparkolni, illetve lezárni, továbbá a jármű iratait minden
körülmények között magánál tartani. Bérlő és Használó semmilyen körülmények között nem
jogosult a szállítható személyek forgalmi engedélyben meghatározott számát meghaladó számú
személyt a Gépjárműben szállítani. Abban az esetben, ha a Gépjárművet hivatalos intézkedése
keretében valamely hatóság elszállította, Használó, illetve Bérlő erről haladéktalanul köteles
Bérbeadót értesíteni; ilyen esetben a felmerült költségek – ideértve a bírság összegét is – Bérlőt,
illetve Használót terhelik. Bérbeadó fenntartja a jogot arra, hogy egyes gépjárműveit műholdas
védelmi rendszerrel lássa el. A Bérlő hozzájárul, hogy a Bérbeadó személyes adatait (beleértve a
műholdas védelmi rendszer által nyert adatokat) a közöttük fennálló jogviszonnyal összefüggésben
kezelje, beleértve azok hatóság, vagy a Gépjármű használata során bármely jogkövetkezmény
kiszabására jogosult egyéb jogalany részére történő kiadását is.
13. A Bérlet jogviszony során felmerülő bármely meghibásodás elhárítása kizárólag a Gépjárművel
egyező típusú járművek javítására szakosodott javítóműhelyben, ún. ’szakszervizben’
végeztethető el. A szakszerviz által adott szakvéleményt, javítási kalkuláció alapján Bérlő köteles

elfogadni. Bérlő (Használó) köteles jelezni Bérbeadó felé minden a gépjármű kijelzőin megjelenő
hibaüzenetet, ill. köteles jelezni, ha a gépjármű futásteljesítménye elérte a gépjármű kezelési
könyvében vagy szervizfüzetében meghatározott km futáshoz tartozó átvizsgálási periódusokat.
Ennek elmulasztásából adódó meghibásodás, károsodás Bérlő (Használó) felelőssége. Ha a
javítás díja a nettó 10. 000, -Ft-ot nem haladja meg, a munka a Bérbeadó előzetes értesítése nélkül
elvégeztethető (de Bérlő köteles ezen elvégzett javításokról Bérbeadót haladéktalanul értesíteni),
minden egyéb esetben annak megkezdését megelőzően Bérlő, illetve Használó köteles Bérbeadó
előzetes írásbeli hozzájárulását kérni. Amennyiben ez munkaidőn kívül, vagy külföldön történik,
úgy a SIXT (0-24) Assistance szolgáltatást (+36 20 994 0300) kell hívni, amelyek telefonszáma a
Gépjármű dokumentumaiban találhatók. Egyéb esetben a meghibásodást jelenteni kell a Gépjármű
dokumentumaiban megjelölt telefonszámon, az intézkedésnek az írásos dokumentációját minden
esetben 24 órán belül el kell juttatni a Bérbeadónak.
Kárfelelősség
14. A Gépjármű átvételével (az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával) a kárveszély átszáll a Bérlőre,
aki viseli a Gépjárműben keletkezett mindazon károkat, amelyek megtérítésére mást (ide nem értve
a Használót) kötelezni nem lehet. A Bérbeadót nem terheli felelősség a Gépjárművel, illetve annak
üzemeltetése és használata során okozott személyi vagy (akár nem) vagyoni kárért. Amennyiben
harmadik személy ilyen kárigénnyel lép fel a Bérbeadóval szemben, úgy a Bérlő köteles a
Bérbeadót mentesíteni mindennemű kártérítési felelősség, illetve követelés alól, és a Bérbeadó
helyett saját terhére helytállni.
15. A CASCO biztosítás hatálya alá eső káresemény bekövetkezte esetén Bérlő biztosítási
eseményenként gépjármű kategóriától függően a kár 10%-át, de minimum a gépjármű
bérbeadására létrejött bérleti szerződésben („Bérleti szerződés”) rögzített minimális casco önrész
összegét kötbérként fizetni a Bérbeadó részére. Amennyiben a kár meghaladja a biztosítási
önrészt, akkor a Bérbeadó fizetési felszólításában (önrész bekérő) megjelölt biztosítási
önrészesedés, valamint esetleges avultatás, ha pedig a kár nem haladja meg az önrészt, akkor a
tényleges javítás költsége kerül számlázásra, amely esetben Bérbeadó nem köteles számlával
igazolni az összeg helyességét. A Felek rögzítik, hogy Bérbeadó a 100.000 Ft-ot meg nem haladó
összegű kár esetén a fenti esetek egyikében sem köteles számlával igazolni a javítási költségként
megjelölt összeg helyességét. Bérbeadó a gépkocsi leadása után a sérülések miatt értékvesztést
számol el.
Kivételt képez az előbbiek alól az ún. totálkár, illetve, ha a Gépjárművet eltulajdonítják, ilyen
esetben ugyanis Bérlő – biztosítási eseményenként – a megsemmisült vagy eltulajdonított
Gépjármű mindenkori Eurotax eladási árának (totálkár esetén a biztosító által meghatározott
roncsértékkel csökkentett) 10 (tíz) százalékát köteles kötbérként a Bérbeadónak megfizetni.
16. A Felek rögzítik, hogy a lopás Bérlőnek felróható abban az esetben is, amennyiben Bérlő a
Gépjármű forgalmi engedélyét és/vagy indítókulcsát Bérbeadó részére a káreseményt követően
haladéktalanul nem adja át.
A Bérleti szerződés idő előtti megszűnése, ideértve lopás vagy totálkár esetén Bérbeadó jogosult a
Keretszerződés (ideértve annak mellékleteit is) értelmében saját egyoldalú kimutatása,
elszámolása, belső analitikája alapján a Bérlő esetleges (Keretszerződés és/vagy Bérleti szerződés
szerinti) fizetési kötelezettségét megállapítani (kártérítési díj, finanszírozási idő előtti zárási
költségek, értékkülönbözet) , továbbá a Bérlő fizetési kötelezettsége megállapítása tekintetében
nem köteles sem bíróság, sem hatóság (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a
rendőrhatóságot), sem harmadik személy (ideértve különösen, de nem kizárólagosan finanszírozó
vagy biztosító jogalanyt) bármely jogcselekményének megtételét, döntésének (határozatának)
meghozatalát, annak esetleges hatályba lépését, jogerőre emelkedését bevárni, erre figyelemmel
jogosult a Bérlő fizetési kötelezettségének megfelelő számla kibocsátására, továbbá egyéb
jogcselekmények megtételére, Bérlő pedig köteles a Bérbeadó által megállapított fizetési
kötelezettségének határidőben eleget tenni. Bérbeadó vállalja, hogy ilyen esetben a számára
máshonnan (pl. CASCO biztosításból) akár utólag megtérülő kár értékével Bérlőt kötelezettségét
csökkenti vagy Bérlő részére a követelést engedményezi.

17. Bérlő felelősséggel tartozik azokért a Bérleti jogviszony során a Gépjárműben keletkezett
sérülésekért, illetve egyéb károkért is, amelyek keletkezésének körülményeiről nem rendelkezik
ismeretekkel (pl. ismeretlen károkozó által okozott sérülés). Ha a Gépjárműbe dolog elleni
erőszakkal behatolnak, illetve azt ilyen módon megrongálják, a rendőrségi feljelentést Bérlő köteles
megtenni.
18. Abban az esetben, ha a Bérbeadóval szerződött biztosító társaság a Bérleti jogviszony alatt előállott
biztosítási eseménnyel összefüggő körülmények Bérlőnek, illetőleg Használónak felróható
felderíthetetlensége, illetve valamely, a Bérlő érdekkörében felmerült egyéb körülmény miatt a
keletkezett kár megtérítését megtagadja, vagy csak részleges kártérítést fizet, Bérbeadó jogosulttá
válik az ilyen módon meg nem térült kárát Bérlővel szemben érvényesíteni, amelyet Bérlő köteles
a felszólításban foglalt határidőn belül megfizetni.
19. A Gépjármű bérleti díja magában foglalja a kötelező felelősségbiztosítást. Bérlő, illetve használó
felelősséggel tartozik azokért a Bérlet során a Gépjárműben keletkezett sérülésekért, illetve egyéb
károkért is, amelyek keletkezésének körülményeiről nem rendelkezik ismeretekkel (pl. ismeretlen
károkozó által okozott sérülés). Ha másik fél által okozott szenvedett kár Bérbeadói megtérítési
követelése a káresemény dátumához képest 30 napon belül sikertelen, a Bérbeadó jogosulttá válik
az ilyen módon meg nem térült kárát Bérlővel (illetve Használóval) szemben érvényesíteni.
Bérbeadó a sikertelen szenvedett kárkövetelést, annak összegének Bérbeadó részére való Bérlői
megtérítését követően, Bérlőt felhatalmazza a kárkötelezettel szembeni közvetlen
jogérvényesítésre.
20. Bérlő köteles a gépjárműben keletkezett károkat a kár bekövetkeztét követően haladéktalanul,
legkésőbb 48 órán belül jelenteni Bérbeadónak. A Bérlő által kizárólag megalapozottan
dokumentált (különösen a maradéktalanul kitöltött európai baleseti bejelentő nyomtatvány/kéksárga, jogosítvány másolta) a Bérlő tájékoztatása szerint harmadik fél által okozott
kárszenvedésnél (továbbiakban: szenvedett kár), felelősségébe nem eső káresemények követelés
érvényesítésénél a kárbejelentést követően a kárrendezés érdekében Bérbeadó jár el az érintett
biztosítónál.
Bérbeadó jogalapot nem vizsgál, nem állapít meg, az a kártérítésre megjelölt felelősségbiztosító
hatásköre.
21. Amennyiben Bérlő, illetve Használó a fentiekben meghatározottakat megszegi, így pl. a balesetet
késedelmesen, vagy hamis adatokat közölve jelenti, felelőssé tehető a baleset nyomán felmerült
teljes kárért, illetve egyéb következményekért. A balesetet követő 2. nap eltelte után történő
bejelentés miatt Bérlő jogosult minden késedelmes nap után 8000.- Ft késedelmi kötbért számlázni
Bérlőnek.
22. Bérlő a Bérleti jogviszony tárgyát képező Gépjárművel azonos típusú új gépjármű mindenkori
beszerzési ára továbbá felmerülő adminisztrációs költség (forgalomba helyezés, finanszírozási
költség) erejéig tartozik felelősséggel abban az esetben, ha a Gépjárművet eltulajdonítják és Bérlő
a Gépjármű forgalmi engedélyét, indítókulcsát és pótkulcsait (átadási papír alapján) Bérbeadó
részére a káreseményt követően haladéktalanul nem adja át.
23. A Bérlő köteles megtéríteni Bérbeadó mindazon kárát, amely a Keretszerződés, vagy a Bérleti
szerződés Bérlő és/vagy Használó általi megszegése okoz.
24. Amennyiben a Bérlő a lopás időpontjában Csereautó szolgáltatás igénybevételére jogosult, abban
az esetben, ha a Gépjárművet a Magyarország területén Bérlőnek nem felróhatóan (a felróhatóság
hiányát kizárja, amennyiben a Bérlő a Gépjármű ellopását követően annak forgalmi engedélyét,
valamint indítókulcsát a Bérbeadó részére haladéktalanul nem mutatja be) ellopják, Bérbeadó
köteles Bérlő részére csere-gépjárművet biztosítani.
BÉRLETI DÍJJAL KAPCSOLATOS DÍJELEMEK VÁLTOZÁSÁNAK MÓDJA
25. A Gépjárműhöz kapcsolódó mindenkori súly-, teljesítményadó, cégautóadó vagy egyéb törvényi
jogszabályváltozás miatt fizetendő adó, vagy illeték összege: a költségnem jogszabályi változását
a Bérbeadó a változás hatálybalépésével egyidejűleg érvényesíti a Bérlő felé.

26. A CASCO-, valamint a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díj összege: ezen költségelemeket
a Bérbeadó díjváltozások esetén egyoldalúan jogosult előzetes egyeztetés nélkül, változtatni
előzetes értesítés mellett.
27. Karbantartási alapszolgáltatás költsége: ezen költségelemet (ha e költség éves garantált átalánydíj)
a Bérbeadó minden megkezdett naptári évben a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves
fogyasztói inflációs ráta mértékével módosíthatja, annak közzétételét követően (azaz a
díjemelésekre minden naptári évben egyszer, a naptári év elején kerülhet sor).
28. Flotta menedzsment díj: A költségelemet a Bérbeadó minden megkezdett naptári évben a Központi
Statisztikai Hivatal által közzétett éves fogyasztói inflációs ráta mértékével módosíthatja annak
közzétételét követően (azaz a díjemelésekre minden naptári évben egyszer, a naptári év elején
kerülhet sor).
29. Idényszerű gumiszolgáltatás: A költségelemet a Bérbeadó minden megkezdett naptári évben a
Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves fogyasztói inflációs ráta mértékével módosíthatja
annak közzétételét követően (azaz a díjemelésekre minden naptári évben egyszer, a naptári év
elején kerülhet sor).
30. Egyéb megállapodott, fentiekben nem említett szolgáltatások ellenértéke, díja: Az adott költség- és
díjelemet a Bérbeadó minden megkezdett naptári évben a Központi Statisztikai Hivatal által
közzétett éves fogyasztói inflációs ráta mértékével módosíthatja, a közzétételt követően (azaz a
díjemelésekre minden naptári évben egyszer, a naptári év elején kerülhet sor).

Elszámolás
31. A Bérleti szerződés megszűnése esetén a Bérbeadó a jelen pont szerint elszámolást készít,
amelyet eljuttat a Bérlő részére. Az elszámolásban a Szerződő Felek rögzítik a Bérleti szerződés
megszűnésekor egymással szemben fennálló tartozásokat, kötelezettségeket. A Bérbeadó az
elszámolásban meghatározza az elszámolási értéket (továbbiakban: Elszámolási Érték), azaz a
Szerződő Felek egymással szembeni tartozásainak és követeléseinek egyenlegét.
32. Az elszámolás általános – azaz eltérő rendelkezés hiányában minden esetben irányadó - szabályai
az alábbiak:
33. A tényleges érték meghatározása céljából bérleti időtartam alatt a Bérlő, ezt követően Bérbeadó
köteles a Gépjárművet saját költségén a Bérbeadó által meghatározott helyre állapotszemlére
vinni, ahol megállapításra kerül a tényleges érték. Az állapot szemle előzetesen egyeztetett
költségét a Bérlő viseli.
34. A Bérleti szerződés a határozott idő szerződésszerű lejárta esetén, amennyiben a Bérlő
teljesítette valamennyi szerződéses kötelezettségét, a Bérbeadó az elszámolást a 35. pontban
foglaltak szerint készíti el.
35. A gépjármű Bérbeadó részére bármilyen okból történő visszaadásakor Bérbeadó állapotfelmérését
végez a visszavásárló (Szakszerviz) azaz szállító bevonásával. A leadás Átadás-átvételi
jegyzőkönyv alapján történik, amelyben rögzítésre kerül a gépjármű műszaki állapota és esetleges
sérülései, valamint a gépjármű felszereltségének hiányosságai, illetve hibái. Az elkészült szerviz
szakvélemény alapján a következő költségelemek merülhetnek fel: sérülések javításának költsége,
futamidő alatt el nem végzett javítások, kopó- forgó alkatrészek szükség szerinti cseréje, túlfutásból
eredő költség, esetlegesen felmerülő számla és egyéb díj tartozások. A gépjárművek futamidő
végén történő elszámolása a Magyar Lízingszövetség flottabizottsága által elfogadott Gépjármű
átvételi útmutató alapján történik. A Felek rögzítik, hogy a gépjármű leadásával, illetve
rendeltetésszerű és nem rendeltetésszerű használatával kapcsolatban a Magyar Lízingszövetség
flottabizottsága által elfogadott Gépjármű átvételi útmutatóban foglaltakat tekintik irányadónak.

Bérlő a bérleti időtartam alatt, a gépjármű visszaadása előtt jogosult a gépjármű sérüléseit
biztosítási káresemény keretében megjavíttatni, ha erre kiterjed a casco biztosítás hatálya (így
különösen, ha a Bérlő határidőben és megfelelő módon eleget tett a jelen Szerződésben, illetve a
mindenkori biztosítási feltételrendszerekben rögzített bejelentési kötelezettségének).
Amennyiben Bérlő a sérüléseket, hibákat a gépjármű leadása előtt nem javíttatja meg, a hiányokat
nem pótolja, Bérbeadó a gépjármű visszaadása után Bérlő költségére helyreállíttatja a károkat, a
biztosító által meg nem térített javítási költséget, vagy az azok által a gépjárműben okozott
értékcsökkenést kiszámlázza Bérlő részére, amelyet Bérlő köteles a számlában foglalt határidőn
belül megfizetni, tekintettel arra, hogy a javítást igénylő sérülések a bérleti jogviszony időtartama
alatt, a Bérlő általi használat során keletkeztek.
A gépjármű leadás utáni javíttatásának költségkalkulációja a Bérbeadó szervizpartnereinek
mindenkori feltételei, alkalmazott szolgáltatási díjai alapján történik. Amennyiben Felek bármelyike
a javítási kalkulációt ill. a hibák, sérülések miatt megállapított értékcsökkenés összegét vitatja,
Felek elfogadják egy független igazságügyi műszaki szakértő által készített szakvéleményben
foglalt kalkulációt.
A túlfutás és alulfutás elszámolása az Egyedi bérleti szerződésben feltüntetett km díj alapján kerül
megállapításra. A Bérbeadó a gépjármű leadását követő 8 munkanapon belül tájékoztatja a Bérlőt
a lezárási költségekről.
36. Amennyiben a Bérleti szerződés - bármely okból – az egyedi Bérleti szerződésben
meghatározott futamidő lejárta előtt szűnik meg, és/vagy a Bérlő nem teljesítette valamennyi
szerződéses kötelezettségét, úgy a Bérbeadó az elszámolást a 35. pontban leírtak alkalmazása
mellett a következők alapján készíti el.
37. Amennyiben a Bérleti szerződés megszűnése a Bérlőnek felróható okból következik be, így
különösen, de nem kizárólag, ideértve egy káresemény után ha a biztosító a Bérlőnek felróható
okból tagadja meg a kártérítést, úgy az elszámolási értéket kötbér növeli, amelynek mértéke a
finanszírozó bank lezárási elszámolásában kerül meghatározásra továbbá (az utolsó hatályos)
kéthavi bérleti díj + ÁFA összeg.
38. Idő előtti szerződés lezárás esetén a finanszírozói bank lezárási elszámolása alapján kerül
megállapításra a lezárási költség. Továbbá a Bérlő a finanszírozói lezárási költségen felül minimum
két havi bruttó bérleti díjnak megfelelő bánatpénz megfizetésére köteles.
39. Az elszámolás a futamidőt követően a tényleges futásteljesítmény alapján történik, a teljesített
hónapok részarányos figyelembe vételével, amennyiben a szerződés idő előtti megszüntetésére
kerül sor.
BALESET ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK
40. Baleset esetén Bérlő (Használó) köteles gondoskodni az ún. Európai Baleseti Bejelentő
nyomtatvány hiánytalan kitöltéséről, továbbá köteles haladéktalanul rendőri intézkedést kérni,
valamint arról az eljáró rendőrtől igazolást kérni.
41. A személyi sérüléssel együtt járó baleset helyszínének elhagyása törvénybe ütközik.
42. Bérlő, illetve Használó köteles a baleset bekövetkeztéről Bérbeadót telefonon, vagy más alkalmas
módon haladéktalanul értesíteni. Az értesítésben közölni kell, hogy a Gépjármű milyen műszaki
állapotban van, valamint Bérbeadó kérésére a baleset körülményeit – az esetleges tanúk
megjelölésével – részletesen le kell írni. Bérlő (Használó) köteles továbbá a Bérbeadó által
biztosított ún. kárbejelentő nyomtatványt és baleseti bejelentőlapot megfelelően kitölteni, a jelen
pont szerinti általa kitöltendő dokumentumokat a balesetet követő egy napon belül Bérbeadónak
megküldeni.
43. A baleset nyomán mozgásképtelenné vált Gépjárművet Bérlő (Használó) semmilyen körülmények
között nem jogosult magára hagyni, illetve szükség esetén köteles a Gépjármű megfelelő és
kellően biztonságos őrzéséről gondoskodni.

44. A Bérlő (Használó) a kárérvényesítési eljárás és/vagy a szükséges javítások elvégzése érdekében
köteles a Gépjárművet a Bérbeadó és/vagy a biztosító rendelkezésére bocsátani.
45. A kárbejelentést követően a kárrendezés érdekében (káresemény bekövetkezését követő 3 napon
belül) Bérbeadó jár el az érintett biztosítónál.
46. Amennyiben Bérlő, illetve Használó a fentiekben meghatározottakat megszegi, így pl. a balesetet
késedelmesen, vagy hamis és / vagy hiányos adatokat közölve jelenti, felelőssé tehető a baleset
nyomán felmerült teljes kárért, illetve egyéb következményekért.
LOPÁS ÉS EGYÉB KÁRESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK
47. A Gépjármű, vagy tartozékai ellopása esetén a Bérlő (Használó) köteles a rendőrséget és a
Bérbeadót haladéktalanul értesíteni, feljelentést tenni, valamint a feljelentést, a kárbejelentőt, a
Gépjármű forgalmi engedélyét és kulcsait haladéktalanul Bérbeadó rendelkezésére bocsátani.
48. Bérlő a Gépjárművel kapcsolatos bármely káresemény (beleértve tartozékok elvesztését is) a Bérlő
(Használó) köteles a Bérbeadót haladéktalanul, lehetőleg írásban értesíteni.
FELELŐSSÉG
49. A jelen Mellékletben és a Szerződő Felek közti szerződésben meghatározott kötelezettségek
teljesítéséért Bérlő és Használó Bérbeadóval szemben egyetemlegesen felel.
A jelen Melléklet aláírásával Bérlő hozzájárul, hogy a Bérbeadó a Bérlőnek a Bérleti szerződéssel
összefüggésben tudomására jutott személyes adatait a közöttük fennálló jogviszonnyal
összefüggésben, annak teljesítésével kapcsolatos célból rögzítse és kezelje.
50. A jelen Melléklet aláírásával Szerződő Felek kijelentik, hogy annak valamennyi pontját és feltételét
egyedileg megtárgyalták. Bérlő ezen túl kijelenti, hogy őt Bérbeadó tájékoztatta a jelen Melléklet
azon feltételeiről, melyek a szokásos szerződési gyakorlattól, a szerződésre vonatkozó
rendelkezésektől lényegesen, vagy valamely korábban, a Felek között alkalmazott kikötéstől eltér,
és hogy ezen feltételeket a jelen Melléklet aláírásával kifejezetten elfogadja.
BIZTOSÍTÁS
51. A Bérlő hozzájárul, hogy amennyiben a Bérbeadó a csereautó szolgáltatására vonatkozó
kötelezettségét, vagy a Bérlő bérleti szerződés megkötésére irányuló jognyilatkozatában megjelölt
gépjármű igényét átmenetileg nem Bérbeadó által üzemeltetett gépjárművel teljesíti, jogosult
harmadik személyt, mint alvállalkozót alkalmazni, amely esetben a gépjármű biztosításával
kapcsolatos feltételekre a ténylegesen igénybe vett gépjármű esetében hatályos biztosítási
feltételek az irányadók.

