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A jelen ÁBSzF a Rent a FIAT 500 Kft. (székhely: 1163 Budapest, Veres Péter út 51.) mint Bérbeadó (a továbbiakban: 

Bérbeadó)  és  valamennyi  ügyfele, mint  bérlője  között  létrejövő  egyedi  bérleti  szerződések  általános  szerződési 

feltételeit tartalmazza.   

A Jelen ÁBSzF mind a Bérbeadóra mind a Bérlőre a felek külön kikötése hiányában is kötelezőek. Bérbeadó bérbe adja, 

Bérlő pedig (akinek neve és címe a Bérleti Szerződésben szerepel) bérbe veszi a Bérleti Szerződésben meghatározott 

gépjárművet (a továbbiakban: gépjármű) az alábbi feltételek szerint: 

1. A gépjárműre vonatkozó bérleti szerződés a Bérlő megrendelése és a Bérbeadó visszaigazolása útján jön létre. 

Amennyiben Bérlő a visszaigazolás tartalmával nem ért egyet, köteles azt haladéktalanul, de  legkésőbb egy 

munkanapon  belül  Bérbeadó  részére  írásban  jelezni,  egyébként  a  bérleti  szerződés  a  visszaigazolásban 

megjelölt tartalommal jön létre. 

 

2. Bérlő  a  megrendelést  Bérbeadó  www.rentafiat500.hu  honlapján  köteles  elindítani  az  ott  kért  adatok 

megadásával,  vagy  írásban  jelezni  (e‐mailben  vagy  papír  alapú  megrendelési  űrlap  kitöltésével).  Bérlő 

tudomásul veszi, hogy  jelen ÁBSzF Bérlő általi elfogadása, a bérleti díj megfizetése a megrendelés végleges 

visszaigazolásának, a bérleti szerződés létrejöttének feltétele. 

 

3. Bérbeadó ‐ a bérleti díj megfizetését követően ‐ Bérlő megrendelését e‐mailben igazolja vissza Bérlőnek, tehát 

amennyiben nem igazolja vissza, akkor felek között a bérleti szerződés nem jön létre. A visszaigazolás tartalmaz 

minden lényeges szerződési feltételt, amely a bérleti szerződés teljesítéséhez szükséges. 

 

4. Bérlő  a  bérleti  díj megfizetése  ellenértékeként  kifogástalan,  az  Átadás‐átvételi  jegyzőkönyv  és  Állapotlap 

szerinti  műszaki  és  esztétikai  állapotban  kapja  meg  a  gépjárművet  a  Bérleti  Szerződésben  megjelölt 

időtartamra  vonatkozó  használatra,  és  köteles  azt  –  a  normál  elhasználódást  figyelembe  véve  –  az 

átvételkorival megegyező  állapotban  (beleértve  az  üzemanyagszintet  is)  visszaadni  gyári  kulccsal,  eredeti 

dokumentumokkal, valamennyi kerékkel, és valamennyi, a Bérleti Szerződésben  részletezett  tartozékkal és 

felszereléssel  együtt,  a  Bérleti  Szerződésben  meghatározott  egyezményes  visszaadási  helyen  és  időben 

(kivéve, ha Bérlő kéri és Bérbeadó engedélyezi a bérleti szerződés hosszabbítást, vagy ha a gépjármű a Bérlő 

kérésére korábban kerül visszaadásra).  

Bérlő vis maior esetén  (pl.  járattörlés, hirtelen kórházi kezelés, az utazás nem tervezett, kényszerű hirtelen 

megszakítása,  stb.)  jogosult  a  korábbi  visszaadást  kérelmezni  (e‐mailen  és  egyidejűleg  telefonon  jelezve) 

Bérbeadótól, mely kérelmet Bérbeadó minden esetben egyedileg mérlegel. A gépjármű bérleti szerződésben 

meghatározott lejárat előtti visszaadása nem jogosítja fel Bérlőt semmilyen kártérítésre vagy pénzvisszafizetés 

igénylésére. 

 

5. Bérlő  köteles  a  gépjármű  és  tartozékai  használata  során  az  annak  típusára  vonatkozó  használati‐kezelési 

útmutató szerint eljárni és azokat minden sérüléstől megóvni. Bérlő köteles a használatában álló gépjárművet 

a  rendelkezésre  álló  összes  eszközzel megvédeni  az  esetleges  bűncselekményekkel,  különösen  a  lopással 

szemben, így azt használaton kívüli helyzetekben minden esetben lezárni, a gépjárműben értéket nem hagyni, 

a  gépjárművet  lehetőleg  őrzött  vagy  zárt  helyen  parkolni,  és  egyébként  a  gépjármű magára  hagyásakor 

fokozott körültekintést tanúsítani. A fentiek be nem tartásából származó minden felmerülő kárért Bérlő a kár 

teljes összegéig anyagi  felelősséggel  tartozik. Bérlő a Bérleti  szerződés aláírásával  igazolja, hogy a  jármű a 

Bérleti Szerződés, valamint az Átadás‐átvételi jegyzőkönyv és Állapotlapon feltüntetett kifogástalan állapotban 

került  átadásra. A  gépjármű  és  tartozékai  állapotáért Bérlő mindaddig  felelősséggel  tartozik,  ameddig  azt 

Bérbeadó vagy az általa felhatalmazott személy hivatalosan át nem vette. 
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6. A gépjárművet azon Bérleti szerződésben megnevezett Bérlő használhatja, aki több mint egy éve rendelkezik 

érvényes vezetői engedéllyel, és elmúlt 21 éves. A gépjárművet más, Bérlő által előzetesen megnevezett olyan 

személy is használhatja, aki több mint egy éve rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel, a bérbeadás idején 

elmúlt 21 éves, és erre írásos bérbeadói ún. másodvezetői engedéllyel rendelkezik. A gépjármű és tartozékai 

állapotáért a bérleti szerződés időtartama alatt minden esetben a Bérlő felel. 

 

7. Bérlő köteles a bérelt gépjárművet az elvárható gondossággal, rendeltetésszerűen használni. A gépjárműben 

tilos  dohányozni  vagy  más,  tüzet  okozó  tevékenységet  folytatni,  illetve  gyúlékony,  robbanó,  korrodáló, 

szennyező vagy maró anyagot tárolni vagy szállítani. 

A Bérbeadó a bérleti szerződés időtartama alatt kifejezetten megtiltja Bérlőnek az alábbi tevékenységeket a 

gépjárművel kapcsolatban: 

‐ a gépjárművel másnak bérbe adni vagy a gépjármű vezetését átengedni a Bérleti szerződésben vezetésre 

meg nem jelölt személynek 

‐ a gépjármű biztonságos működését akadályozó műszaki hiba vagy folyadékhiány (motorolaj, 

hűtőfolyadék) esetén továbbhaladásra 

‐ gépjárművezetés oktatására 

‐ jármű vagy pótkocsi mozgatására, vontatására 

‐ alkohol, kábítószer, altatószer, hallucinogén szer vagy más olyan anyag fogyasztása – mely befolyásolja a 

reakcióképességet vagy tudatzavart okoz illetve tilos ilyen szerek befolyásoltsága alatt álló személynek a 

vezetést átengedni 

‐ jogszabályokkal és vámszabályokkal ellentétes és egyéb illegális szállításra 

‐ személyek, vagyontárgyak, egyéb szállítmányok díjazás ellenében történő szállítására, hallgatólagosan 

vagy kimondva 

‐ autósport rendezvényeken (beleértve a versenyzést vagy az arra való felkészülést (edzést), tesztvezetést) 

történő vezetésre 

A  jelen  bérleti  szerződési  feltételek  között  szereplő  tiltások  és  korlátozások  Bérlő  általi  megszegése  és 

figyelmen  kívül  hagyása  esetén  Bérbeadó  azonnali  felmondási  jogra  jogosult  és  Bérlő  teljes  körű 

kárfelelősségét vonja maga után bármilyen kár‐ vagy biztosítási esemény vonatkozásában.  

Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy haladéktalanul értesíti Bérbeadót amennyiben a gépjármű bármilyen 

mértékű meghibásodását  vagy műszaki  hibáját  vagy  annak  gyanúját  észleli,  Bérlő  köteles  ezen  értesítés 

elmulasztásával okozott kár Bérbeadónak történő megtérítésére. 

 

8. Bérlő  köteles  betartani  a  közúti  forgalomra  vonatkozó  érvényben  lévő  jogszabályokat,  Bérlő  kijelenti  és 

tudomásul  veszi,  hogy  esetleges  szabálytalanságaival,  szabálytalan  parkolásával  kapcsolatos  költségeket 

(bírságok, pótdíjak, stb.), továbbá az esetleges közigazgatási bírságokat Bérlő viseli, és kifejezetten hozzájárul 

ahhoz, hogy Bérbeadó Bérlővel szemben a bérleti díj beszedésével megegyező fizetési módon érvényesítse a 

Bérbeadóra Bérlő szabálytalan magatartása miatt kirótt költségeket a bérleti szerződés megszűnését követően 

is. 

 

9. A gépjármű felvételét megelőzően Bérlő a Bérleti Szerződésben meghatározott összegű óvadék rendelkezésre 

bocsátására köteles Bérbeadónak az 1. számú mellékletben részletezettek szerint, mely biztosítékul szolgál a 

Bérlő által esetlegesen Bérbeadónak a gépjárműben és tartozékaiban okozott károk, illetve a bérleti időszakra 

vonatkozó  esetleges  bírságok,  pótdíjak  összegének  megfizetéséért.  Az  óvadék  összegének  Bérlő  általi 

rendelkezésre  bocsátása  a  gépjármű  felvételének  feltétele,  amennyiben  Bérlő  ezt  nem  teljesíti  Bérbeadó 
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azonnali  elállásra  jogosult  a  bérleti  szerződéstől.    A  bérleti  szerződés  lejártát  követően  legkésőbb  15 

munkanapon  belül  az  óvadék  teljes  összege  feloldásra  kerül  Bérlő  számláján  az  1.  sz.  mellékletben 

részletezettek  szerint,  kivéve  Bérlő  károkozásának  vagy  egyéb  tartozásának  esetét.  Ebben  az  esetben 

Bérbeadó  csak  az  óvadékból  a  kár  összegének  levonása  után  fennmaradó  összeget  köteles  Bérlőnek 

visszafizetni. Bérbeadó nem köteles az óvadékot visszafizetni mindaddig, amíg a Bérlő esetleges kártérítési 

felelősségével vagy egyéb tartozásával kapcsolatos függő kérdés áll fenn. Bérbeadó az óvadék után kamatot 

nem tartozik fizetni. Hitelkártyával történő fizetés esetén az óvadék összege Bérlő hozzájárulásával Bérbeadó 

elfogadó  bankjához  intézett  elő‐engedély  kérelme  alapján  zárolásra  kerül  Bérlő  számláján.  Az  óvadék 

zárolásának feloldásáról – ha az óvadék nem kerül felhasználásra – Bérbeadó a bérlet megszűnését követően 

értesíti  a  bankot.  A  feloldás  kezdeményezésén  túl  Bérbeadót  semmilyen  felelősség  nem  terheli  a  zárolt 

összeggel kapcsolatosan, illetve a banki ügyintézés kapcsán. 

 

10. Bérlő a jelen ÁBSzF és a Bérleti szerződés alapján köteles megfizetni Bérbeadónak a következő költségeket: 

‐ a felhasznált idő díját a Bérleti Szerződésben meghatározott árakon – figyelembe véve, hogy egy bérleti 

nap 24 óra, melyhez 29 percet meghaladó előzetes egyeztetés nélküli tovább használat esetén Bérbeadó 

jogosult plusz egy bérleti nap felszámítására; 

‐ a megtett kilométerek km‐díját a Bérleti szerződésben meghatározott áron, amennyiben a díjszabás nem 

tartalmazza (pl. „korlátlan km”); 

‐ a  törés és/vagy  lopás elleni biztosítás, a  töréskár önrész csökkentés, a  személyi balesetbiztosítás díját, 

amennyiben Bérlő azokat igénybe vette a Bérleti Szerződés szerint, és a díjszabás nem tartalmazza;  

‐ az önrészt illetve kártérítést; 

‐ az ÁBSzF bármely pontjának megszegésével Bérbeadónak okozott ún. kieső napok  (amikor Bérbeadó a 

gépjárművet  Bérlőnek  felróható módon másnak  bérbe  adni  nem  tudta)  díját  a mindenkori  díjszabás 

szerint, a szállítási‐ és kárjavítási költségeket, valamint az adminisztrációs költségeket; 

‐ ki‐ illetve visszaszállítási díjat, amennyiben a gépjárművet Bérlő speciális helyszínen veszi fel vagy adja le, 

a Bérleti Szerződésben meghatározottak szerint; 

‐ a másodvezető és a kiegészítő  felszerelések  (úgymint navigációs rendszer, gyermekülés, hólánc, egyedi 

kiegészítők) Bérleti Szerződésben meghatározott díját; 

‐ újratankolási  (üzemanyag  és  szerviz)  díjat,  amennyiben  Bérlő  leadáskor  az  átvételkori  üzemanyag 

mennyiséghez képest kevesebb üzemanyaggal adja le a járművet; 

‐ a  közlekedési  szabályok  megszegéséből  származó  költségeket,  bírságokat,  pótdíjakat,  valamint  az 

előzőekkel összefüggésben felmerülő adminisztrációs és esetleges bírósági vagy hatósági eljárási díjat 

‐ a  gépjármű  dokumentumai  (forgalmi  engedély,  zöldkártya)  ill.  a  rendszámtábla  elvesztése  esetén 

darabonként  bruttó  200  EUR,  a  gyári  kulcs  elvesztése  esetén  bruttó  600  EUR,  sérült  vagy  hiányzó 

navigációs vagy kommunikációs rendszer esetén tételenként bruttó 500 EUR, a láthatósági mellény hiánya 

esetén bruttó 3 EUR/db, az elakadásjelző háromszög vagy egészségügyi csomag hiánya esetén bruttó 30 

EUR/db költséget tételenként; 

‐ a gépjárművel átadott egyéb különleges kiegészítők hiánya vagy sérülése esetén a weboldalon mindenkor 

szereplő – és a foglaláskor megismerhető ‐ térítési díjat; 

‐ a gépjármű rendeltetésellenes használatából eredő túlzott kopása,  ill. a különlegesen szennyezett vagy 

normál belső takarításon felüli kárpittisztítást, illetve fertőtlenítést igénylő állapota esetén bruttó 200 EUR 

extra költséget; 

‐ ha megállapítást nyer, hogy Bérlő nem a gépjárműre előírt minőségű üzemanyagot használta, akkor az 

ebből eredő esetleges károsodás megtérítésének összegét valamint az üzemanyag költségeit; 

‐ elektronikus  óvadék  esetén  a  hitelkártya  szolgáltató  által  időszakosan  végrehajtott  ellenőrző  zárolás 

esetleges költségeit; 
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‐ a bérlet ideje alatt felmerülő működtetési és egyéb költségeket (üzemanyag, parkolás, stb.). 

 

11. A bérelt  gépjárművel Magyarország  területét  csak előzetes  írásos engedéllyel  lehet elhagyni. Az engedély 

kiadását Bérbeadó indokolás nélkül megtagadhatja. Ezen rendelkezés megszegése, vagy annak kísérlete esetén 

Bérbeadó  jogosult  a  szerződést  azonnali  hatállyal  felmondani,  és  ilyen  esetben  Bérlő  teljes  körűen  felel 

mindennemű kárért illetve a gépjármű hazaszállítási költségéért. 

 

12. Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a gépjárművet a bérleti szerződés lejártakor az ÁBSzF‐ben és a Bérleti 

Szerződésben  (valamint  a  foglalást  követően  visszaigazolt)  meghatározott  gépjármű  átadási  eljárási 

feltételektől eltérően adja le, úgy a gépjármű állapot felmérésére és a Bérleti Szerződés lezárására a következő 

munkanap 10 órakor kerül sor, mely eseményeken Bérlő jogosult jelen  lenni. Amennyiben Bérlő ekkor nem 

tud  jelen  lenni, akkor a későbbiekben nem vitathatja a távollétében tartott állapotfelmérés és a szerződés‐

lezárás megállapításait, és  tudomásul veszi, hogy a  távollétében megállapított és a bérleti szerződés során 

keletkezett káreseményekre  fizetési kötelezettsége, kártérítési  felelőssége az Általános Bérleti Szerződéses 

Feltételek szerint fennáll, melyet Bérbeadó jogosult Bérlővel szemben a bérleti díj beszedésével egyező módon 

érvényesíteni a bérlet megszűnését követően is. 

 

13. Felek között a Bérleti Szerződés az abban foglalt díjszabás szerint és megjelölt határozott időtartamra jön létre. 

Ettől eltérő díjszabás kizárólag a  felek közös megegyezése alapján  jöhet  létre, amellyel a bérleti szerződés 

módosul, kivéve amennyiben a gépjármű tényleges visszaadásának feltételei, a Bérlőnek felróható módon nem 

egyeznek a bérleti szerződésben meghatározott feltételekkel, amely esetben Bérbeadó többletdíj és költség 

felszámítására jogosult Bérlővel szemben. 

 

Amennyiben Bérlő a gépjárművet a Bérleti Szerződésben meghatározott  időtartamon túl  is  igénybe kívánja 

venni, a Bérleti Szerződés időtartamának meghosszabbítása iránti szándékát legkésőbb a Bérleti Szerződésben 

meghatározott időtartam lejárta előtt 24 órával személyesen (e‐mailen és telefonon egyidejűleg jelezve) kell 

Bérbeadó tudomására hozni, az ehhez szükséges óvadék összegének egyidejű befizetése mellett. Bérbeadó a 

Bérleti  Szerződés  időtartamát  nem  köteles  meghosszabbítani,  amennyiben  nem  engedélyezi  a  Bérleti 

Szerződés időtartamának meghosszabbítását a megfizetett óvadék visszafizetésre kerül Bérlőnek. 

 

Felek rögzítik, hogy a megrendeléstől való elállásra Bérlőnek ingyenesen csak a Bérbeadó visszaigazolásáig van 

lehetősége, a visszaigazolás megküldését követően Bérlő az alábbi összegű meghiúsulási kötbér megfizetése 

mellett állhat el a bérleti szerződéstől:  

‐ A  visszaigazolástól  a  gépjármű  felvételéig  tartó  időszakban  a meghiúsulási  kötbér mértéke:  40  EUR; 

amennyiben az elállás közlése legalább 15 nappal megelőzi a gépjármű felvételét 

‐ amennyiben az elállás közlése a gépjármű felvételét megelőző 5. és 15. nap között történik a meghiúsulási 

kötbér mértéke: 60 EUR; 

‐ amennyiben az elállás közlése a gépjármű felvételét megelőző 5 napnál rövidebb  időszakban történik a 

meghiúsulási kötbér mértéke: 80 EUR 

A meghiúsulási kötbér a korábban befizetett bérleti díjból kerül levonásra, vagy amennyiben az nem fedezi azt, 

úgy díjbekérő megküldését követően köteles azt Bérlő rendezni.  

A Bérleti Szerződés időtartama alatt felek rendes felmondásra nem jogosultak. Bérlő általi bármilyen lényeges 

szerződési  feltételt  érintő  szerződésszegés  esetén,  de  különösen  amennyiben  Bérlő  nem  bocsátja 

rendelkezésre a bérleti szerződésben meghatározott óvadék összegét a gépjármű felvételét megelőzően vagy 
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a bérleti szerződés letelte után 5 órával Bérlő a gépjárművet kellő, alapos indok nélkül nem szolgáltatja vissza 

a bérleti  szerződésben  foglaltak  szerint, Bérbeadó  jogosult a közöttük  létrejött bérleti  szerződést azonnali 

hatállyal  felmondani,  illetve  a  gépjárművet  Bérlőtől  –  önhatalmúlag  is  ‐  visszavenni.  Lényeges  szerződési 

feltételt érintő szerződésszegés, így ennek megszegése esetén Bérbeadó ugyanígy jogosult a közöttük létrejött 

bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondani és a gépjárművet – önhatalmúlag is ‐ Bérlőtől visszavenni, ha 

Bérlő  Bérbeadó  felé  fennálló  tartozását  Bérbeadó  felszólítása  ellenére  sem  rendezi.  Felek  rögzítik,  hogy 

amennyiben  Bérlő  a  Bérleti  Szerződés  lejártát  követő  5  órán  belül  az  általa  használt  gépjárművet  nem 

szolgáltatja vissza,  illetve a Bérleti Szerződés  időtartamát Bérbeadó beleegyezésével nem hosszabbítja meg, 

vagy a késedelmét   alapos okkal nem menti ki, úgy Bérbeadó joggal vélelmezheti, hogy a gépjárműre nézve 

Bérlő a Btk. 372.§‐ába ütköző  sikkasztás bűncselekményét követte el, és ezért Bérbeadó  jogosult Bérlővel 

szemben rendőrségi feljelentést tenni és a szükséges jogi lépéseket megtenni.  

Bérlő a bérleti szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult, amennyiben Bérbeadó a gépjárművet nem 

bocsátja a rendelkezésére a bérleti szerződésben megjelölt határidőben. 

 

Bérbeadó – a speciális, csak FIAT 500‐as típusra vonatkozó szolgáltatásából adódóan – nem garantálja, hogy a 

bérbe  adandó/bérbe  adott  gépjármű  használhatatlanságot  eredményező  károsodása  esetén 

cseregépjárművet biztosít Bérlőnek, ezért a gépjármű használhatatlanságát eredményező károsodás esetén 

Bérbeadó  –  amennyiben  egyenértékű  cseregépjárművet  nem  tud  biztosítani  Bérlőnek  ‐  jogosult  a  bérleti 

szerződés azonnali hatályú felmondására. 

A  további  biztonságos  használatot  ellehetetlenítő  körülményről  Felek  haladéktalanul  értesítik  egymást  (a 

bérleti időszakot megelőző 5. napig e‐mailben, a bérleti időszakot megelőző 5. naptól illetve a bérleti szerződés 

időtartama alatt e‐mailben és telefonon egyaránt). 

Bérlő  időarányos  bérleti  díj  visszaszolgáltatásra  jogosult  amennyiben  a  bérelt  gépjármű  nem  alkalmas 

rendeltetésszerű használatra (Bérlő kamatokra, egyéb díjakra és kártérítésre nem jogosult) és az esetlegesen 

felajánlott cseregépjárművet nem fogadta el.  

 

14. Amennyiben a bérleti szerződés  időtartama alatt Bérlő vagy bármely a bérleti szerződésben felhatalmazott 

gépjárművezető személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járó balesetet okoz vagy annak résztvevője, akkor: 

‐ köteles  a  rendőrség  intézkedését  kérni,  illetve  a  jármű  feltörése  vagy  rongálása,  ellopása  esetén  a 

rendőrkapitányságon  feljelentést  tenni,  illetve az erről  szóló okiratot  (jegyzőkönyv,  igazoló  lap,  stb.) a 

Bérbeadónak átadni; 

‐ köteles haladéktalanul jelenteni a gépjárművel kapcsolatos minden eseményt a bérbeadónak; 

‐ köteles  kellő  gondossággal  eljárni,  az  ügy  tisztázása  érdekében mindent megtenni,  a  káreseményben 

résztvevők minden lehetséges adatát beszerezni (másik jármű rendszáma, tulajdonos/vezető neve, címe, 

telefonszáma, tanúk neve, címe, telefonszáma, helyszínrajz, fényképek); 

‐ Bérlőnek egy esetleges egyeztetésen nincs megegyezési joga, Bérbeadó sérelmére semminemű elismerő 

nyilatkozatot nem tehet; 

‐ köteles  –  a  Bérbeadóval  történt  előzetes  egyeztetés  alapján  –  Bérbeadó  költségére  gondoskodni  a 

gépjármű biztonságos elhelyezéséről és őrzéséről; 

‐ köteles kitölteni a baleseti bejelentőt és a gépjármű‐biztosítási kárbejelentőt, és haladéktalanul eljuttatni 

Bérbeadónak. 
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15. A gépjármű esetleges műszaki meghibásodása, baleset miatt szükséges mentése, ill. gépjárműcsere iránti igény 

esetén  Bérlő  a  Bérbeadó    központi  irodájának  elérhetőségein  köteles  intézkedést  kérni,  és  a  szükséges 

intézkedések megvalósításában  együttműködni  (pl.  gumijavító műhely  felkeresése,  assistance  szolgáltatás 

megvárása, stb.). A gépjármű sérüléséből vagy műszaki hibájából eredő késedelmek költségeiért vagy az ezzel 

Bérlőnek okozott  közvetett  vagy  következményes  károkért Bérbeadó  felelősséget nem  vállal, ezekért  való 

felelősségét kizárja. Bérbeadó ugyanígy kizárja felelősségét a Bérlő által a gépjárműben elhelyezett tárgyakért, 

értékekért, azok károsodásáért vagy eltűnéséért.  

 

16. Bérbeadó a Bérleti Szerződésben meghatározott gépjárműre érvényes kötelező felelősségbiztosítással és casco 

biztosítással  (a  továbbiakban: Biztosítás)  és  a magyarországi  autópályákra  érvényes  autópálya  engedéllyel 

(„matrica”) rendelkezik. 

 

17. Bérlő a saját hibájából történt baleset esetén a biztosítási esemény kapcsán megállapított kár bruttó értékének 

10%‐át,  de  minimum  200  EUR‐t,  köteles  kártérítésként  megfizetni  Bérbeadónak.  Lopáskár  és  totálkár 

biztosítási esemény esetén a Bérlő kárviselésének mértéke a gépjármű bruttó beszerzési árának 10%‐a, a vételi 

számla alapján. Bérlő saját hibájából történt biztosítási eseményekre vonatkozóan Bérbeadó fenntartja a jogot 

a bérleti szerződés  lezárása után  is a 10%‐os önrész  illetve az ezen  felüli – biztosító által meg nem térített 

mértékű  ‐ károk Bérlő  felé  történő megtérítési  igényre a  javítási számla, a vételi számla,  illetve a biztosító 

elszámolása alapján. A biztosító térítésének hiányában – függetlenül a biztosítási ügyintézés, illetve a térítés 

elmaradásának okától – Bérlő kártérítés címén köteles megfizetni az önrész Bérleti Szerződésben feltüntetett 

összegét, amennyiben a gépjárművet a bérlet ideje alatt keletkezett sérüléssel vagy károsodással szolgáltatja 

vissza Bérbeadónak. A biztosítás nem  fedezi  a  gumiabroncsok,  felnik,  küszöb,  tető  sérüléseiből, és  a nem 

megfelelő üzemanyag‐használat okozta meghibásodásból eredő, illetve semmilyen a belső térben keletkezett 

kárt, így azokra vonatkozóan Bérlő kártérítési felelőssége az önrész megfizetésétől függetlenül teljes körűen 

fennáll. Bérlő elfogadja a biztosító esetlegesen megállapított törés‐ és lopáskár számítási adatait. Bérlő a teljes, 

akár  a  gépjármű  értékéig  terjedő  kár  összegének megtérítését  köteles megfizetni  Bérbeadónak  az  alábbi 

esetekben: 

‐ a gépjármű mindazon károsodásáért, mely a bérleti szerződés  időtartama alatt keletkezett, ha az nem 

minősül biztosítási esemény; 

‐ lopás  kár  esetén,  amennyiben  Bérlő  a  gépjárműben  hagyta  a  gépjármű  bármely  kulcsát,  forgalmi 

engedélyét  

‐ Bérlő  vagy  közreműködője  minden  olyan  cselekménye,  magatartása,  amely  a  biztosító  kárért  való 

helytállását kizárja vagy korlátozza; 

‐ a gépjármű túlterhelése vagy rendeltetésellenes használata. 

Jelen ÁBSzF‐ben biztosítási eseménynek minősül a gépjárműre vonatkozó Biztosítás által fedezett és az adott 

biztosító által biztosítási eseménynek minősített káresemény. 

 

18. Bérbeadó  szolgáltatása akkor minősül  teljesítettnek, amikor a Bérlő a  gépjárművet Bérbeadónak a bérleti 

szerződés lejártát követően visszaadta, illetve amikor a gépjármű visszakerül Bérbeadó birtokába. A teljesített 

szolgáltatásról a számla kiállítása az általános forgalmi adóról szóló törvény 163.§ (1)‐(2) bekezdésében foglalt 

határidőn belül történik, kizárólag elektronikus úton. A megrendelés véglegesítésével Bérlő beleegyezik abba, 

hogy a 2007. évi CXXVII. ÁFA törvény 175.§ (3) b) paragrafusa alapján a számlát kizárólag elektronikus úton 
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fogja  megkapni  az  1.  számú  mellékletben  részletezettek  szerint.  Számlázással  kapcsolatos  reklamációt 

Bérbeadó a Bérleti Szerződés lezárását követő 30 napig fogad el. 

 

19. Bérbeadó a Bérlő által a bérleti szerződés megkötéséhez megadott személyi adatokat feldolgozza, és a tőle 

elvárható módon biztonságosan kezeli. Bérlő kérheti a róla készült adatokba való betekintést, és naprakésszé 

teheti azokat a Vevőszolgálaton keresztül. Amennyiben Bérlő a Bérleti Szerződésben kifejezetten hozzájárult, 

akkor Bérbeadó a megadott elérhetőségeken időről időre ajánlataival megkeresheti. 

 

20. Bérbeadó a devizában nyilvántartott díjainak euróban  (EUR), magyar  forintban  (HUF) vagy más devizában 

történő kiegyenlítésére Bérlőnek az 1. számú mellékletben szereplő feltételekkel van lehetősége.  

 

21. Bérbeadó jogosult nemcsak a saját, hanem az általa vásárolt szolgáltatást is értékesíteni változatlan formában, 

közvetített szolgáltatásként. 

 

22. Jelen ÁBSzF elválaszthatatlan részét képezi a Díjak és fizetési módok elnevezésű 1. sz. melléklet. 

 

23. Jelen ÁBSzF a Bérleti Szerződés elválaszthatatlan részét képezi Az ÁBSzF‐ben és a Bérleti Szerződésben nem 

szabályozott kérdésekben, illetve esetleges jogviták esetén a magyar jogszabályi rendelkezések az irányadók.  

 

24. Vitás kérdések esetén Felek törekednek a békés megoldásra. Arra az esetre, ha a felek jelen ÁBSzF és a közöttük 

létrejött Bérleti Szerződés alapján létrejött jogviszonyukból eredő vitájukat békés úton nem tudják rendezni, 

felek a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 


