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I. számú melléklet 

 
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 

 

Az EKO-MENDY Kft. – ECO-RENT elnevezésű üzletága keretében –   (székhelye: 1158 Budapest, 
Késmárk u. 8-10., adószáma: 14762273-2-42, a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által 
vezetett cégjegyzékszáma: Cg.01-09-951970, képviseli: ………………….. ügyvezető önálló 
aláírási joggal)  továbbiakban: mint Bérbeadó bérbe adja, Bérlő pedig – akinek az adatait az 
Egyedi Bérleti Szerződés tartalmazza – bérbe veszi az az Egyedi Bérleti Szerződésben 
meghatározott Gépjárművet az alábbi feltételekkel:  

 

I. 

Igénybe vehető szolgáltatások köre 

A Bérbeadó kisteherautók bérlési lehetőségét szolgáltatja, változatos konstrukciókban. 

 

II. 

Személyi feltételek 

 

A Gépjárművet olyan természetes személy veheti bérbe, illetve vezetheti, aki: 

- a bérleti jogviszony megkezdése időpontjában a 20. életévét már betöltötte 
- rendelkezik magyar személyi igazolvánnyal, bejelentett magyarországi lakcímmel, 

adóazonosítóval 
- rendelkezik továbbá olyan B kategóriás, érvényes vezetői engedéllyel, amely engedélyt 

legalább 2 éve szerzett meg 
- rendelkezik egy 1 hónapnál nem régebbi, befizetett közüzemi számlával 

Gazdasági társaságok és egyéb jogi személyek (továbbiakban együttesen: mint cégek) esetében 
a szerződéskötéshez az alábbi dokumentumok szükségesek:  

- eredeti cégkivonat; 
- eredeti aláírási címpéldány, vagy aláírási minta; 
- a cég vagy jogi személy bélyegzője, 
- amennyiben a szerződés aláírója nem cégjegyzésre illetőleg a jogi személy képviseletére 

jogosult, úgy a cégjegyzésre, illetve a jogi személy képviseletére jogosult által adott és két 
tanú által aláírt meghatalmazás.  

Ezek érvényessége a Bérbeadó által ellenőrzésre kerül. 
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III. 

Az Egyedi Szerződés Tartalma 

Az Egyedi Bérleti Szerződés alapján Bérbeadó az Egyedi Szerződésben meghatározott gépjármű 
használatának meghatározott időtartamra történő átengedésére, Bérlő pedig a gépjármű átvételére 
és bérleti díjának fizetésére köteles.  

A Gépjármű típusa és adatai, valamint a bérlet időtartama a Bérlő igényének megfelelően az 
Egyedi Szerződésben kerül meghatározásra, akárcsak az óvadék összege is.  

A Gépjárművek listáját, azok műszaki paramétereit és a Gépjárművek bérleti díját, valamint az 
óvadék összegét a Bérbeadó weboldalán (www.ecorent.hu) és az irodájában közétett külön 
díjjegyzék tartalmazza. 

 

IV. 

Díjfizetés 

A Bérlő köteles a bérleti díjat előre, a Bérlet megkezdése előtt Bérbeadó részére megfizetni. Bérlő 
a bérleti díjat az óvadék összegébe nem számíthatja be. Díjfizetési lehetőségek: készpénz, előre 
utalás. 

Az Egyedi Szerződésben meghatározásra kerülő bérleti díj tartalmazza:  

- a kötelező biztosítást; 
- a gépjármű meghibásodása esetén a segélyszolgálatot (és csereautó szolgáltatást); 
- a pest megyei autópálya használat díját; 
- napi maximum 500 km megtételének díjtételét. 

 

A bérleti díj nem tartalmazza: 

- a napi 500 km megtételét meghaladó extra km díjat, amelynek összege 20 Ft + Áfa/Km; 
- az üzemanyagot; 
- a parkolási díjakat; 
- Pest Megye határán kívül az úthasználati díjakat. 

 
 

V. 

Óvadék és annak felhasználása 

Szerződő felek a Bérlő fizetési kötelezettségei (pótlólagos, többlethasználatból eredő bérleti díj, 
esetleges kártérítés, bírságok stb.) biztosítékaként az Egyedi Szerződésben meghatározott 
mértékű óvadékot alapítanak kézizálogként a Ptk. 5:95. § (1) bekezdésé a) pontjában, valamint a 
(2) bekezdésében foglaltak szerint.  

Az Óvadék összege S és M méretű autóknál 100.000 Ft, nagyobbaknál 200.000 Ft, mely az 
autóbérleti-díjba nem számítható be. A pontos információ listája a www.ecorent.hu weboldalon 
tekinthető meg. 
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Az óvadékból a Bérbeadó jogosult a bérleti jogviszonnyal kapcsolatosan a Bérlő felé fennálló 
követeléseit (pótlólagos, többlethasználatból eredő bérleti díj, pótdíj, esetleges kártérítés, kötbér, 
bírságok stb.) érvényesíteni.  

Az óvadék a szerződéskötéssel egyidejűleg a gépjármű átvételét megelőzően esedékes 
készpénzben. Káresemény- vagy bírság-mentes bérlés esetén a készpénzben letétbe helyezett 
összeg a Gépjármű leadásakor visszajár. Bérbeadó az óvadék után kamatot nem fizet. 

Az óvadék Bérlő által a Bérbeadónak esetlegesen okozott károk és Bérlő egyéb tartozásai  
(Pl.: töréskárok, lopáskárok, elmaradt haszon, javítási költségek, bírságok, díjak) fedezetéül 
szolgál. Amennyiben bérlő a fizetési kötelezettségeit nem teljesíti, akkor Bérbeadó az óvadékkal 
biztosított követelését az óvadék összegéből közvetlenül kielégítheti. 

Amennyiben az óvadék összege előreláthatólag a Bérlő által okozott kárt vagy bérlő egyéb 
tartozását nem fedezi, Bérlő köteles az óvadék összegét 48 órán belül a Bérbeadó által megjelölt 
összegre kiegészíteni. Bérbeadó köteles az óvadék összegét Bérlő részére visszaadni, ha Bérlő 
az általa okozott károkat megtérítette, illetve valamennyi tartozását megfizette. Bérbeadó köteles 
ésszerű időn belül az óvadék felhasználásáról Bérlővel elszámolni és a fel nem használt részt 
Bérlőnek visszaadni. 

 

VI. 

Bérleti idő és annak meghosszabbítása 

 

A bérlet határozott időtartamú. A Gépjármű bérleti idejének tartama, kezdő és befejező időpontja 
az Egyedi Bérleti Szerződésben kerül meghatározásra.   

A minimum bérleti időtartam egy bérleti nap. A bérleti nap a Gépjármű átvételének órájában 
kezdődő időszak, hétköznap 8 és 16 óra között. Egyéb időszakban való bérlésre külön egyeztetés 
után van lehetőség. 

A bérleti idő igény szerint meghosszabbítható, a bérleti idő lejáratát megelőzően 3 órával, írásban 
kérhető. Hosszabbítás esetén a hosszabbítás időtartamára eső bérleti díjat a hosszabbítási 
kérelem elfogadásakor azonnal ki kell fizetni, személyesen vagy előre utalással. 

A hosszabbítás iránti kérelem elfogadásáról a hosszabbítás összegének átvétele után Bérbeadó 
írásban nyilatkozik, amennyiben a bérleti idő meghosszabbítását engedélyezi. Bérbeadónak joga 
van a hosszabbítási igényt indokolás nélkül elutasítani, az elutasítással kapcsolatosan Bérlő 
semmilyen kártérítési igényt nem támaszthat.  

 

VII. 

Késedelem, kötbérfizetési kötelezettség 

Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a gépjárművet a bérleti szerződésben meghatározott 
időpontot követően késedelmesen szolgáltatja vissza, úgy az adott időszakra egyébként járó bérleti 
díj összegén felül, minden késedelmesen megkezdett nap után 25.000, Ft késedelmi kötbért 
köteles megfizetni. A kötbér a késedelem beálltával esedékessé válik.  
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Ha Bérlő a Bérbeadó tudomása és hozzájárulása nélkül késedelembe esik és a késedelem az 
eredeti leadási időponthoz képest meghaladja a 2 napot, a Bérbeadó rendőrségi feljelentést tehet.  

 

VIII.  

A Gépjármű átadása és visszaadása 

Bérlő a Gépjárművet az EKO-MENDY Kft. székhelyén (1158 Budapest, Késmárk u. 8-10.) veheti 

át, előre egyeztetett időpontban, 8 és 16 óra között. Rendkívüli esetben, előzetes egyeztetés után 

a Bérbeadó külön díj ellenében biztosítja az autó helyszínre szállítását is. 

Természetes személy Bérlő az átadás előtt köteles Bérbeadónak a következő okmányokat átadni: 

- magyar személyi igazolvány; 
- lakcímkártya; 
- adóazonosító igazolvány; 
- B kategóriás, érvényes, legalább 2 éve szerzett vezetői engedély. 

A természetes személy Bérlőnek egy 1 hónapnál nem régebbi, befizetett közüzemi számlát is át 
kell adnia. 

Cég esetében a képviseletében eljáró személy (képviselő, vagy meghatalmazott) a jelen szerződés 
II. pontjában meghatározott iratokon túl köteles átadni  

- magyar személyi igazolványát; 
- lakcímkártyáját; 

A cég képviselője illetve meghatalmazottja az egyedi bérleti szerződésben külön rendelkezhet 
arról, hogy a gépjárművet nem a képviselő vagy a szerződéskötésre meghatalmazott személy, 
hanem egy másik munkatárs, alkalmazott, megbízott lesz jogosult vezetni.  

Amennyiben a cég képviseletében meghatalmazott jár egy, úgy már a meghatalmazásban 
szükséges rendelkezni a gépjárművezető személyéről is.  

A cég által történő gépjárműbérlés esetén a gépjármű vezetőjének rendelkeznie kell B kategóriás, 
érvényes, legalább 2 éve szerzett vezetői engedéllyel, amelyet szintén a gépjármű átadását 
megelőzően át kell adnia.  

Bérlő jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy Bérbeadó a bemutatott fenti okiratairól 
fénymásolatot készítsen, és az adatait az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a Bérbeadó honlapján 
megtekinthető Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.  

Bérbeadó az átadás előtt kitölti az állapotfelvételi lapot, melyet Bérlő az átvétel előtt köteles aláírni. 

A Gépjárművet Bérbeadó üzemanyaggal teljesen feltöltve adja át Bérlőnek, aki köteles azt a 
Bérbeadó telephelyéhez legközelebb megtalálható töltőállomáson üzemanyaggal feltölteni, és 
üzemanyaggal feltöltve a Bérbeadó részére visszaadni. Amennyiben Bérlő a fenti kötelezettségét 
elmulasztja, Bérlő jogosult a hiányzó üzemanyag árát és a külön díjjegyzékben meghatározott 
utántöltési díjat Bérlővel szemben felszámolni. 
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A bérleti idő (azaz a bérleti időt jelentő bérleti napok) lejártakor a Bérlő a Gépjárművet köteles az 
átvételkori állapotnak megfelelő, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban Bérbeadó 
számára visszaadni, a Bérbeadó székhelyén. Bérlő köteles Gépjármű üzemanyagtartályát 
feltölteni, Gépjárművet kitakarítani, a Gépjárműből a göngyöleget, szemetet Bérbeadó telephelyén 
kívüli eltávolítani. Bérlő szükség esetén köteles a Gépjármű szélvédőjét megtisztítani, a Gépjármű 
külső mosatását elvégezni. Amennyiben Bérlő ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, a 
Bérbeadó jogosult a külön díjjegyzékben meghatározott takarítási díjat a Bérlő részére felszámítani 
– alap külső-belső takarítás 5.000 Ft, azaz ötezer forint, közepes külső-belső takarítás 8.000 Ft, 
azaz nyolcezer forint, autókozmetika összesározott ülések, autókárpitok esetén 20.000 Ft, azaz 
húszezer forint.  

Bérlő tudomásul veszi, hogy gépjármű kulcsának elvesztése esetén darabonként 45.000 Ft, a 
forgalmi engedély elvesztése esetén 25.000 Ft, míg a menetlevél elvesztése esetén 5.000 Ft 
kárátalány kerül felszámításra, ami magában foglalja az elvesztett tárgyak pótlása során felmerülő 
többlet ügyintézés és adminisztráció költségét is.  

Bérlő tudomásul veszi, hogy a Gépjármű állapotlapjának – amely az Egyedi Bérleti Szerződés  
2. számú melléklete – az átadáskor történő Felek általi aláírása igazolja a Gépjármű átadáskori 
állapotát.  

A Gépjármű visszaadásakor az állapotlapon Bérbeadó Bérlővel közösen rögzíti a Gépjárműben 
esetlegesen keletkezett új sérüléseket, károkat, hiányosságokat, az okmányok meglétét, vagy 
hiányát. Amennyiben Bérlő valamilyen megállapítással nem ért egyet, úgy észrevételt, 
véleményeltérést tehet, de az aláírást nem tagadhatja meg.  

Amennyiben Bérlő az állapotlap aláírását megtagadja, úgy Bérbeadó arról külön jegyzőkönyvet 
vesz fel, amelyben rögzíti, hogy Bérlő az aláírást megtagadta, pontosan leírja a Gépjárműben 
észlelt károsodást, és arról, amennyiben a károsodás jellege lehetővé teszi, fényképfelvételt készít.  

 

IX. 

Gépjármű használata, költségviselés 

 

Bérlő a Gépjárművet kizárólag Magyarország területén belül jogosult használni. Bérlő a gépjármű 
vezetését harmadik személynek nem engedheti át, a Gépjárművet albérletbe nem adhatja. 

Bérlő köteles a Gépjárművet a használati kezelési útmutatónak megfelelően rendeltetésszerűen 
használni, a Gépjármű állagát, alkotórészeiét és tartozékait, valamint a Gépjármű okmányait 
megóvni.  

A használati útmutató a gépjármű átadás-átvétele során Bérlő részére átadásra kerül.  

Amennyiben Bérlő elveszíti a Gépjármű kulcsait vagy okmányait, azok értéke az óvadékból 
levonásra kerül. 

Bérlő köteles a Gépjármű motorolaj- és hűtőfolyadék-szintjét ellenőrizni. Ezen túlmenően Bérlő 
köteles a Gépjárművet a Bérbeadó által a Gépjárműre előírt egyedi műszaki feltételekkel, az 
ismertetett használati-kezelési útmutató szerint (Pl.: maximális sebesség, maximális szállítási súly) 
használni. A Gépjárművet tilos különösen: autóversenyzésre, másik jármű vontatására használni. 
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Tilos a Gépjárművet bármilyen (pl.: alkohol, gyógyszer vagy kábítószer) a gépjárművezetést 
hátrányosan befolyásoló szer hatása alatt, vagy egyébként vezetésre alkalmatlan állapotban 
vezetni. Bérlő számára műszaki hiba vagy hűtőfolyadék-, motorolaj-hiány esetén tilos tovább 
haladni. 

Bérlő köteles a Gépjármű menetlevelét vezetni. 

Bérbeadó nem tartozik felelősséggel a Gépjárműben hagyott tárgyakért. A Gépjárműben hagyott 
tárgyak Bérlő részére történő visszaküldésének módjáról és költségéről Szerződő Felek külön 
állapodnak meg. 

Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti idő során felmerülő üzemeltetési költségeket 
(üzemanyagköltség, parkolási díj, úthasználati díj, autókozmetikai kiegészítők díja) köteles viselni. 
Bérlő szintén tudomásul veszi, hogy minden autó elektronikus helymeghatározó nyomkövetővel 
van ellátva. 

 

X. 

A Bérlő felelőssége, kárviselés és kárrendezés, bírságok viselése  

Bérlő tudomásul veszi, hogy a Gépjármű kizárólag kötelező felelősségbiztosítással rendelkezik.  

A Bérlő károkozásából adódó – a vétlen gépjárműben keletkezett – kár rendezése a Kötelező 
Gépjármű Felelősségbiztosítás terhére történik. 

Bérlő köteles a Kötelező Gépjármű Felelősségbiztosítás bonus/malus rendszerében történő 
kategória váltás miatt megemelkedő biztosítási díj és az alapdíj közötti díjkülönbözet 
megfizetésére. Az emelt díj mértéke a biztosítási díj 20%-a, időtartama: 2 év. 

Bérlő teljes kártérítési felelősséggel tartozik akár a Gépjármű teljes értékét elérő, vagy meghaladó 
összeg erejéig a Gépjármű rendeltetésellenes használatából, Bérlő felróható illetve 
szerződésszegő magatartásából eredő minden a Gépjárműben bekövetkező károsodásért.  Bérlő 
úgyszintén teljes kártérítési felelősséggel tartozik amennyiben a Gépjárművet nem az Egyedi 
Szerződésben megjelölt személy vezette.  

A Bérlő hibájából eredő káresemény esetén a Bérlő viseli a Gépjármű szállítási vontatási költségét, 
továbbá köteles kárátalányként megtéríteni a javítás időszakára eső Gépjármű bérleti díj 
összegének 50%-át.  

Amennyiben a Bérlő a bérlet időtartama alatt észleli, hogy valamely általa elkövetett cselekmény 
Bírsággal vagy egyéb díjfizetéssel fog járni, köteles ezt Bérbeadónak azonnal jelezni. Bérlő köteles 
a Gépjármű leadásakor a Bírságok megfizetését az eredeti fizetési okirat átadásával igazolni. 

Abban az esetben, ha Bérbeadó az adott bérleti időtartam végét követően szerez tudomást arról, 
hogy Bérlő a Gépjárművel olyan cselekményt követett el, amely valamely Bírság, kirovását 
eredményezte, felveszi a kapcsolatot Bérlővel, aki ebben az esetben köteles a Bérbeadóval 
együttműködni és a kirótt Bírságot megfizetni. 

Káresemény bekövetkeztét követően Bérbeadó az okozott kár, így a Bérlő által fizetendő kártérítés 
mértékét a javítás, helyreállítás költségeit igazoló dokumentumok vagy szakértői vélemények vagy 
számlák, vagy a javításra vonatkozó kalkulációk és árajánlatok alapján határozza meg. Ezen 
dokumentációkban foglalt objektív kártérítési tételeket mindkét fél jelen ÁSZF aláírásával elfogadja. 
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Bérlő kártérítési felelőssége akkor is fennáll, ha a Bérbeadó úgy dönt, hogy a sérült Gépjárműben 
keletkezett sérülést nem javítja meg, így például, ha a Gépjárművet sérülten értékesíti. 

Bérlő tudomásul veszi, hogy a Gépjárműben bekövetkező üvegkárok (kavicsfelverődés), 
gumiabroncs-és felni sérülések, valamint a Gépjármű belső terének, csomagterének, alvázának 
nem balesetből eredő károsodásai javítási költségét köteles megtéríteni.  

A sérült illetve hibás gépjármű javítására kizárólag a Bérbeadó jogosult, kivételt képez az autógumi 
javítása, előzetes egyeztetés után.  

Bérlő teljes felelősséggel tartozik lopáskár esetén, továbbá, ha a Gépjármű a bérlet időtartama 
alatt megrongálásra kerül.  

Felek megállapodnak abban, hogy Bérlőnek lopáskár esetén a Gépjárműnek az EUROTAX 
értékbecsléssel megállapított értékét kell megtérítenie.   

Bérlő jelen ÁSZF valamint az Egyedi Bérleti Szerződés 3. számú mellékletét képező ún. objektív 
felelősségvállalási nyilatkozat aláírásával tudomásul veszi, hogy a Gépjármű használata során 
esetlegesen kiszabásra kerülő közigazgatási bírságot (gyorshajtás, jogellenes úthasználat stb.) 
köteles megfizetni.  

Bérlő köteles továbbá megfizetni a Gépjármű szabálytalan parkolásával kapcsolatos esetleges 
pótdíjat is.  

Bérlő feltétlen hozzájárulását adja ahhoz, hogy bírság, pótdíj kiszabása esetén adatait az 
illetékesek részére Bérbeadó kiszolgáltassa.    

XI. 

Bérlő eljárása káresemény, baleset, műszaki meghibásodás esetén 

Bérlő a Bérbeadót káresemény, baleset vagy műszaki meghibásodás esetén köteles azonnal 
értesíteni. 

A Baleseti bejelentő formanyomtatványt Bérlő akkor is köteles kitölteni, ha az érintett felek között 
nincs megegyezés. Ilyen esetben Bérlő köteles a Baleseti bejelentő formanyomtatványon felek 
ellentétes véleményét rögzíteni. Bérlő köteles a Baleseti bejelentő formanyomtatványt minden 
érintett féllel aláíratni, a kitöltött és aláírt Baleseti bejelentőlapból — több Baleseti bejelentő lap 
esetén mindegyikből – egy példányt megtartani és azt Bérbeadónak haladéktalanul átadni. 
Amennyiben a balesetben érintett másik fél az együttműködést megtagadja Bérlő köteles rendőri 
intézkedést kérni. 

Bérlő tudomásul veszi, hogy a hiányosan vagy nem megfelelően kitöltött Baleset bejelentő 
formanyomtatvány, vagy elmulasztott helyszíni cselekmény (Pl.: rendőri intézkedés kérése) miatt 
Bérbeadót érő valamennyi kárt Bérlő köteles Bérbeadó részére megtéríteni. Bérlő abban az 
esetben is köteles Bérbeadó valamennyi kárát megtéríteni, ha Bérbeadó a Baleseti bejelentő 
formanyomtatványt Bérbeadó részére bármilyen okból nem adta át. 

Személyi sérüléssel járó baleset esetén Bérlő köteles haladéktalanul rendőri intézkedést kérni. 
Bérlő köteles a rendőrség által felvett jegyzőkönyvből egy másolati példányt kérni és azt Bérbeadó 
részére haladéktalanul eljuttatni. 

Bérlő köteles a baleset bekövetkeztéről Bérbeadót haladéktalanul értesíteni. Az értesítésben 
közölni kell, hogy a Gépjármű milyen műszaki állapotban van, valamint Bérbeadó kérésére a 
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baleset körülményeit – az esetleges tanúk megjelölésével – részletesen leírni. Bérlő köteles a 
balesetben sérült Gépjármű megfelelő és kellően biztonságos őrzéséről gondoskodni. 

A Bérlő károkozásából adódó – a Bérbeadó gépjárművében keletkezett – kár rendezése a Bérlő 
terhére – az óvadék felhasználásával történik. Amennyiben az óvadék összege előreláthatólag a 
Bérlő által okozott kárt vagy bérlő egyéb tartozását nem fedezi, Bérlő köteles az óvadék összegét 
48 órán belül a Bérbeadó által megjelölt összegre kiegészíteni. Bérbeadó köteles az óvadék 
összegét Bérlő részére visszaadni, ha Bérlő az általa okozott károkat megtérítette, illetve 
valamennyi tartozását megfizette. Bérbeadó köteles ésszerű időn belül az óvadék felhasználásáról 
Bérlővel elszámolni és a fel nem használt részt Bérlőnek visszaadni. 

Amennyiben a Gépjármű javítása a két napot meghaladja, akkor a harmadik naptól kezdődően a 
javítás időtartamára a napi bérleti díj 50%-ával egyező mértékű napi kárátalány kerül Bérlővel 
szemben felszámításra. 

A Gépjárművel kapcsolatban felmerült bármilyen bűncselekmény gyanúja esetén Bérlő köteles a 
Bérbeadót haladéktalanul értesíteni és a rendőrségen feljelentést tenni. Bérlő köteles feljelentés 
egy példányát, a Gépjármű forgalmi engedélyét és kulcsait haladéktalanul Bérbeadó 
rendelkezésére bocsátani. 

A Gépjárművel kapcsolatban felmerült bármilyen bűncselekmény gyanúja esetén Bérbeadó 
feljelentést tesz. Bérbeadó jogosult a Gépkocsi nyomkövetésére és szabotázs észlelése vagy 
bűncselekmény gyanúja esetén a Gépkocsi blokkolására. 

A Bérlő vállalja, hogy a Gépjármű értékét felróhatóságára tekintet nélkül megfizeti  
a Bérbeadó részére, ha a bérlet időtartama alatt a Gépjármű eltulajdonításra került, ideértve azt is, 
ha Bérlő a Gépjárművet nem szolgáltatta vissza időben és Gépjármű ezen időtartam alatt került 
eltulajdonításra. 

 

XII. 

Bérbeadó felelőssége a Gépjármű meghibásodása esetén 

 

Bérbeadó szavatol, hogy a gépjármű rendeltetésszerű használat mellett a bérlet teljes időtartama 
alatt üzemképes állapotban legyen és megfeleljen a gépjárművek forgalomba tartására vonatkozó 
hatósági előírásoknak.  

Bérbeadó vállalja a Gépjármű rendeltetésszerű használata mellett előforduló meghibásodások 
javítási költségét. 

Bérbeadó a Gépjármű átadásának késedelme vagy meghiúsulása miatt a Bérlőnél keletkező károk 
esetében a felelősségét az alábbi esetekre kizárja: a) Gépjármű a korábbi bérlő használata 
következtében a közúti közlekedésre alkalmatlanná vált. b) A korábbi bérlő a Gépjárművet az előírt 
időben nem szolgáltatja vissza Bérbeadónak. 

Bérbeadó jogosult a foglalás azonos feltételei mellett, másik, hasonló műszaki paraméterekkel 
rendelkező Gépjárművet a Bérlő rendelkezésre bocsátani. Bérbeadó a Bérlőnél keletkező károk 
esetében a felelősségét akkor is kizárja, ha a Bérlő a felajánlott Gépjárművet nem fogadja el. 
Amennyiben a Gépjármű átadása a Bérbeadónak felróható okból késik vagy hiúsul meg, Bérbeadó 
a felelősségét 50.000.- Ft-ra korlátozza. 
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Bérbeadó a bérleti díj ellenében vállalja a magyarországi ingyenes assistance szolgáltatás 
teljesítését. Assistance szolgáltatás: Azonnali segítségnyújtás arra az esetre, ha a jármű magától 
meghibásodik, szerelésre vagy csereautó biztosítására van szükség. Amennyiben a hiba a bérlő 
felelősségéből következik be (pl. baleset történt), úgy Bérlő az assistance költségét a Bérleti 
időtartam lejártakor számla ellenében köteles megtéríteni, vagy annak összege az óvadék 
összegébe kerül beszámításra.  

Bérlő tudomásul veszi, hogy a Gépjármű sérüléséből vagy műszaki hibájából eredő késedelmek 
esetleges költségeiért vagy az ezzel Bérlőnek okozott közvetlen vagy közvetett károkért Bérbeadó 
a felelősségét kizárja.   

 

XIII. 

Felmondás, a jogviszony megszűnése 

Bérbeadó a bérleti szerződés megszegése esetén jogosult a szerződést azonnali hatállyal 
felmondani.  

A bérleti jogviszony az Egyedi Szerződésben meghatározott időtartam elteltével megszűnik, 
kivéve, ha a Bérbeadó a Bérlő kérésére a bérleti időtartam hosszabbításához írásban hozzájárul.  

Bérlő köteles a Gépjárművet azonnali hatályú felmondás esetén haladéktalanul, a bérleti 
jogviszonynak a határozott idő eltelte miatti megszűnése esetén pedig a lejárat időpontjában a 
Bérbeadó részére visszaadni.  

Amennyiben Bérlő a Gépjármű visszaadására vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti, és 
késedelmét megfelelő indokkal nem menti ki, úgy Bérlő 2 nap elteltével jogosult minden előzetes 
figyelmeztetés nélkül a Gépjárművet akár önhatalommal is visszavenni és szükség esetén 
rendőrségi feljelentést tenni. Bérlő tudomásul veszi és kijelenti, hogy Bérbeadó eljárását nem tekinti 
tilos önhatalomnak.   

 

XIV. 

Számlázás 

A szolgáltatás akkor minősül teljesítettnek, amikor a Bérlő a Gépjárművet leadta. A teljesített 
szolgáltatásról a számla kiállítása az Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
163. § (1)-(2) bekezdésében foglalt határidőn belül történik.  

 

XV. 

Panaszok intézése 

 

Az üzemeltető a panaszról Jegyzőkönyvet köteles felvenni, az üzemeltető adatai között megjelölt 
helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt 
megőrizni. Az üzemeltető a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül 
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megvizsgálja és arra érdemi választ kell, hogy adjon. Amennyiben a panaszra az üzemeltető 
elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia.   

A felek között kötött szerződésből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek 
között, intézhetők. Megállapodás hiányában a Bérlő panaszával a fogyasztói jogvita bírósági 
eljáráson kívüli rendezése érdekében a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett 
működő békéltető testülethez fordulhat, vagy keresettel élhet az illetékes bíróságnál. 
Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.  
A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó Bérbeadóval közvetlenül 
megkísérelje a vitás ügy rendezését. Budapest területén a Budapesti Békéltető Testület kereshető 
fel, melynek címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.  

 

XVI. 

Adatkezelés 

Az üzemeltető a Weboldal használata során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat (név 
és e-mail cím) bizalmasan kezeli, és nem adja ki kívülálló harmadik személy számára. 

A Weboldal böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból 
(IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat az üzemeltető kizárólag jogilag hitelesen 
indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez 
cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k 
használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos 
elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a 
szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-
ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat az üzemeltető 
a megrendelés teljesítéséhez használja fel. 

Bérbeadó garantálja, hogy a Bérlő szerződéskötéskor személyesen megadott adatait megőrzi, 
harmadik, kívülálló személyre nem adja ki, kivéve külön alátámasztott esetben, hatóság részére. 

A megrendeléssel kezdődő eljárás során a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók,  
a szolgáltató Adatvédelmi Nyilatkozata a honlapon érhető el.  

 

XVII. 

Egyéb rendelkezések 

Jelen szerződés egyes kikötéseinek érvénytelensége, illetve érvénytelenné válása nem érinti a 
szerződés egyéb részeinek érvényességét. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 
érvénytelen kikötést olyan kikötéssel pótolják, amely leginkább megfelel a szerződés céljának.  

Jelen szerződés és az Egyedi Szerződés kizárólag írásban módosítható.  

A postai közlés esetén a nyilatkozat, a postára adástól számított ötödik napon, akkor is közöltnek 
tekintendő, ha azt a címzett ténylegesen azért nem vette át, mert a szerződésben megjelölt 
lakcímére címzett levelet a posta „nem kereste”, „nem vette át” és az „átvételt megtagadta” 
jelzéssel vagy „elköltözött”, illetve „ismeretlen” jelzéssel küldi vissza úgy, hogy lakcímének 
megváltozását a fél a másik szerződő féllel előzetesen írásban nem közölte.  
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Jelen szerződésben, valamint az Egyedi Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 
rendelkezései az irányadók. 

Jelen Általános Szerződési Feltétel az Egyedi Szerződés I. számú mellékletét képezi. 

A szerződést a felek megtárgyalást és megértést követően, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.  

Jelen szerződést megismertem, elolvastam és magamra nézve kötelezőnek ismerem el. A 
szerződés két példányát aláírásommal elláttam, egy példányt pedig belőle átvettem.  

Hatályos 2019. március  … napjától  

 

 

 

           ………………………                                                            ……………………… 
            EKO-MENDY Kft.  
                 Bérbeadó                                                                                 Bérlő 

 


