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1. Bérbeadó  weblapján  feltüntetett  díjak  euróban  (EUR)  értendők  és  tartalmazzák  a  vonatkozó  törvényben 

rögzített ÁFA‐t. A fizetendő díj a megrendeléskor érvényes áron kalkulált, visszaigazolásban megjelölt összeg, 

amelyet a Bérlőnek euróban (EUR) vagy külön kérése esetén forintban (HUF), vagy egyéb devizanemben kell 

megfizetni Bérbeadónak az alábbiak szerint: 

 

 

2. Bérbeadó  Bérlőt  a  www.rentafiat500.hu  weblap  fizetési  moduljának  segítségével  a  megrendelés 

véglegesítését követően egy külső szolgáltató oldalára (www.PayPal.com, a továbbiakban: PayPal)  irányítja, 

ahol  Bérlő  a  nemzetközileg  elfogadott  bankkártyákkal  és  a  szolgáltató  saját  fizetési  rendszerén  keresztül 

(PayPal)  teljesítheti  a  kifizetést,  így  a  fizetés  nem  a  Bérbeadó  honlapján  történik.  Bérbeadó  csak  a 

megrendeléshez szükséges adatokat kapja meg, a PayPal pedig kizárólag a fizetési tranzakcióhoz szükséges 

adatokat. A PayPal az alábbi bankkártya típusokat fogadja el: Maestro, MasterCard, Visa, American Express. 

 

 

3. Amennyiben a weblap fizetési modulja technikai hiba vagy hozzáférési problémák miatt a Bérlő számára nem 

elérhető,  úgy  a  foglalási  szándék  fenntartása  érdekében  Bérlőnek  lehetősége  van  jelezni  Bérbeadónak  a 

fizetési szándékát az info@rentafiat500.hu e‐mail címen. Ebben az esetben, és ha a Bérlő nem bankkártyával 

kívánja a bérleti díjat megfizetni a 2. pontban leírt PayPal útján, vagy forintban, illetve más devizában szeretné 

a bérleti díjat megfizetni (ezeket a megrendeléskor megjegyzésben jelezheti), akkora Bérlő Bérbeadótól egy 

válasz  e‐mailben megkapja  a  közvetlen banki  átutaláshoz  (nem PayPal  útján  történő  fizetéshez)  szükséges 

adatokat, így a díj kifizetését Bérlő ilyen módon közvetlenül teljesítheti Bérbeadónak. Banki átutalással vagy 

helyszíni bankkártyás fizetéssel történik a kifizetés abban az esetben is, ha a megrendelés valamilyen okból 

nem a weblapon található foglalási modulban történik. 

 

 

4. Bérbeadó készpénzes fizetést – a hatályos jogszabályoknak történő megfelelés érdekében ‐ nem tud elfogadni.  

 

 

5. A PayPal útján történt kifizetést követően a PayPal jelzi a fizetés sikerességét vagy sikertelenségét, továbbá 

Bérlő visszaigazoló e‐mailt is kap a megrendeléséről. Amennyiben a kifizetés nem a fizetési modulon keresztül 

történt, úgy a Megrendelő egyedi értesítést kap (e‐mailben) a fizetés sikerességéről Bérbeadótól. 

 

 

6. A  kifizetést  követő  15  napon  belül  előlegszámlát  állítunk  ki  a  befizetett  összegről,  melyből  a  szolgáltatás 

tényleges  igénybevételének  lezárását  (az  Átadás‐átvételi  jegyzőkönyv  és  Állapotlap  visszavételi  dátuma) 

követő 15 napon belül végszámla készül. Amennyiben Bérlő a megrendelésben rögzítettekhez képest további 

szolgáltatást nem vett igénybe, illetve további elszámolandó tétel nem keletkezett, a végszámla 0‐ás összeggel 

kerül kiállításra.  
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7. Mind az előleg‐ mind a végszámla elektronikusan kerül megküldésre a Bérlő által megadott e‐mail címre. A 

kalkulációk alapja a foglalás során véglegesített EURO‐s ár. A megrendelés véglegesítésével Bérlő beleegyezik 

abba, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175.§ (3) b) pontja alapján a számlát 

kizárólag elektronikus úton fogja megkapni az alábbiak szerint: 

a. EUR devizanemben történő PayPal vagy bankkártyás fizetés esetén: 

A foglalás során véglegesített EURO‐s ár EUR devizanemben kerül kiszámlázásra. 

b. EUR devizanemben történő banki átutalás esetén: 

A  foglalás  során  véglegesített  EURO‐s  árat  Bérlő  EUR  devizanemben  utalja  el  a  megadott 

számlaszámra, és erről EUR devizanemben készítünk számlát. 

c. HUF devizanemben történő banki átutalás esetén: 

A  foglalás  során  véglegesített  EURO‐s  árat  az  MNB  által,  a  megrendelés  napján  közzétett 

(www.mnb.hu)  hivatalos  EURO  devizaárfolyam  alkalmazásával  forintosítjuk,  Bérlő  ezt  HUF 

devizanemben utalja el a megadott számlaszámra, és erről HUF devizanemben késztünk számlát. 

d. Egyéb devizanemben történő kifizetés esetén a konverzió díját Bérlő viseli, és a számla EUR vagy HUF 

devizanemben kerül kiállításra. 

 

A fent leírtak szerint járunk el esetleges többletszolgáltatások vagy további elszámolandó tételek elszámolása 

és kiszámlázása esetén is. 

Amennyiben Bérlő a megrendeléskor megadott adatoktól eltérően kéri a számlakiállítást, azt Megjegyzésként 

és/vagy e‐mailben előre kell jeleznie Bérbeadónak. 

 

 

8. A  Bérleti  Szerződésből  eredő  Bérlői  kötelezettségek  biztosítására  Bérlőnek  400  EUR  összegnek  megfelelő 

(kerekítve  120 000  Ft)  óvadékot  szükséges  Bérbeadó  rendelkezésére  bocsátani  a  gépjármű  felvételét 

megelőzően az alábbi módon: 

Az  óvadék  összegét  forintban  (HUF)  kell  rendelkezésre  bocsátani  közvetlenül  a  gépjármű  felvételét 

megelőzően Bérbeadó hordozható POS terminálján keresztül történő bankkártyás tranzakcióval.  

A  POS  terminál  által  elfogadott  bankkártyák  és  hitelkártyák  köre: Maestro, Maestro  Paypass, MasterCard, 

MasterCard Electronic, MasterCard Paypass, Visa, Visa Electron, VPay. 

A  tranzakció  során  az  óvadék  összege  a  Bérlő  hozzájárulásával  Bérbeadó  elfogadó  bankjához  intézett  elő‐

engedély  kérelme  alapján  zárolásra  kerül  Bérlő  számláján.    Az  óvadék  zárolásának  feloldásáról  a  bérleti 

szerződés  lejártát  követően  legkésőbb  15  munkanapon  belül  –  ha  az  óvadék  nem  kerül  felhasználásra  – 

Bérbeadó  a  bérleti  szerződés  megszűnését  követően  értesíti  a  bankot.  A  feloldás  kezdeményezésén  túl 

Bérbeadót  semmilyen  felelősség  nem  terheli  a  zárolt  összeggel  kapcsolatosan,  illetve  a  banki  ügyintézés 

kapcsán. 

Amennyiben az óvadék nem kerül felhasználásra, úgy az óvadékkal kapcsolatos pénzmozgásról Bérbeadó nem 

bocsát ki számlát. 

Amennyiben  az  óvadék  részben  vagy  egészben  felhasználásra  kerül,  úgy  az  az  óvadékkal  kapcsolatos 

pénzmozgásról Bérbeadó számlát bocsát ki, melynek kiállításával kapcsolatban a jelen melléklet 7. pontjában 

foglaltak az irányadók. 
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9. Tájékoztató díjtáblázat 

 

 

Napi bérleti díjak (listaárak) 
FIAT 500 

napfénytetővel 
(pl. A Puncs) 

Cabrio FIAT 500 
(pl. A Rozé) 

Napi bérleti díj csak 1 nap bérlet esetén 
  

55 EUR/nap 

Napi bérleti díj 2‐3 nap bérlet esetén  50 EUR/nap 

Napi bérleti díj 1‐3 nap közötti időtartamra  45 EUR/nap   

Napi bérleti díj 4‐7 nap közötti időtartamra  40 EUR/nap 45 EUR/nap 

Napi bérleti díj 8‐30 nap közötti időtartamra  35 EUR/nap 37 EUR/nap 

Napi bérleti díj 30 nap fölötti időtartamra  egyedi árazás 

Törtnapi óradíj (1‐23 óra között)  2,5 EUR/óra 2,5 EUR/óra 

Másodvezető díja (bérleti alkalmanként)  10 EUR 10 EUR 

Kiszállási/kiszállítási díjak (átvételi helyszínek)  minden FIAT 500 

Erzsébet tér ‐ Mélygarázs  térítésmentes 

160 EUR bérleti díj felett (Budapesten)  térítésmentes 

Budapest‐pesti oldal  7 EUR/irány 

Budapest‐budai oldal  9 EUR/irány 

BUD Liszt Ferenc Airport  10 EUR/irány 

Agglomeráció (Bp. közigazgatási határától max. 15 km)  16 EUR/irány 

Egyéb helyszínek  megbeszélés szerint 

 

 

A fenti díjtáblázat a listaárainkat tartalmazza. A mindenkor érvényes árakat (az esetleges kedvezményeket és az 

esetleges időszakos felárakat) a weboldalunk foglalási moduljában tesszük elérhetővé, és a kalkulációk is ez alapján 

készülnek. Bérbeadó  jogosult egyedi kedvezménykódok (kupon) kiadásával árengedményt biztosítani – az  ilyen 

típusú  kedvezmények  a  foglalás  véglegesítése  előtt  a  kuponkód  beírásával  érvényesíthetők.  Bérbeadó  kiemelt 

időszakokban (pl. rendezvények, ünnepek) a listaárakhoz képest magasabb árakat is meghatározhat – a foglalási 

modulban közzétéve ezeket. 

A  weblapon  (www.rentafiat500.hu)  találhatóak  meg  az  elérhető  bérelhető  kiegészítők,  továbbá  a  speciális 

csomagajánlatok, valamint a különleges felvételi‐ és leadási helyszínek, és az ezekhez kapcsolódó aktuális listaárak.    

 


