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1. A bérbeadó bérbe adja a bérlő bérbe veszi a bérbeadó tulajdonában, illetve kezelésében álló gépjárművet 
jelen szerződés aláírásával melynek elválaszthatatlan 2. mellékletét képző bérleti szerződés feltételeit 
aláírásával elfogadja. 

2.                     Autó Típusa   Rendszám    Km óra állása 

   

              3. Bérleti szerződés időtartalma 

Kezdete: 2023.  Vége:  

4. A bérleti díjat és a kauciót a bérlő a bérlés teljes futam idejére előre köteles megfizetni a 3. pontban 
meghatározott futamidőre a szerződés aláírásával egyidejűleg. 

Bérleti díj   

Kaució   

Átvett összeg   

5. A bérleti díj napi 300 km tartalmaz az ezen felül megtett km 35Ft/km 

6.  

Visszavételkor km állása: Fizetendő: 
7. Az autó állapota 

 

Átadáskor     Visszavételkor 

        Koszos Kívül  Tiszta   Koszos   Kívül  Tiszta    

Koszos Belül  Tiszta   Koszos   Belül  Tiszta   
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Bérlő kijelenti, hogy a gépjárművet kipróbálta, annak teljes műszaki tulajdonságáról és kezeléséről őt Bérbeadó részletesen 
tájékoztatta 

1. A bérlő köteles a gépkocsit és tartozékait annak típusára vonatkozó használati-kezelési útmutató szerint kellő gondossággal 
használni, kezelni és megóvni. Ennek be nem tartásából származó minden felmerülő kárért teljes anyagi felelősséggel 
tartozik. A bérlő köteles a neki átadott okmányokat gondosan kezelni, a rongálódástól megóvni. Bérlő köteles a birtokában 
és használatában álló gépkocsit a rendelkezésre álló összes eszközzel megvédeni a lopással szemben, így azt használaton 
kívül minden esetben, bármilyen csekély időre is, lezárni, a riasztó esetén azt bekapcsolni, a gépkocsiban értéket nem 
hagyni, a gépkocsival lehetőleg őrzött vagy zárt helyen parkolni, és egyébként a gépkocsi magára hagyásakor fokozott 
körültekintést tanúsítani 

2. A gépkocsit kifejezetten tilos különösen: 

- másnak bérbe, illetve kölcsön adni, a bérleti szerződésen nem szereplő személynek a vezetést a Bérbeadó 
előzetes írásos engedélye nélkül átengedni, 

- üzletszerű személy ill. teherszállításra a Bérbeadó és az illetékes közlekedési hatóság engedélye nélkül használni, 

- autóversenyzésre, vagy arra való felkészülésre (edzés) használni, 

- másik jármű vontatására használni, kivéve, ha Bérbeadó kifejezetten vontatás céljára adta bérbe, 
- hűtőfolyadék, kenőolajok elfolyása, ill. az ellenőrző műszerek tiltó jelzése esetén használni, 

- alkohol, gyógyszer, vagy kábítószer befolyása alatt vezetni, vagy ilyen befolyásolás alatt álló személynek a 
vezetést átengedni, 

- a Bérbeadó előzetes írásos engedélye nélkül a gépkocsit külföldre vinni. 

- a megengedett 110km/h sebességet átlépni, amennyiben ez kétszeri figyelmeztetés (SMS vagy Telefon hívás) 
után is megtörténik, úgy a kaució terhére minden alkalommal 10.000 Ft büntetés levonás történik a GPS 
információk alapján. 

3. Szerződő felek megállapodnak, hogy a napi gondozás és átvizsgálás a Bérlő feladata, minden egyéb javítás és műszaki 
mentés bérbeadót terheli. Műszaki meghibásodás esetén a Bérlő csak a Bérbeadó előzetes hozzájárulásával végeztethet 
javítást, kivéve a tovább haladáshoz nélkülözhetetlen hibaelhárítást, de ezt is csak előzetes egyeztetést követően. 

4. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Bérlő minden rendkívüli eseményről köteles Bérbeadót is értesíteni és vállalja, hogy 
a gépkocsi feltörése, rongálása, ellopása esetén Bérbeadót értesíti először és az akkor kapott információk szerint jár el, 
amennyiben Bérbeadó saját helyszínelőjét a helyszínre küldi – Őt ott megvárja. Balesetnél a bérlő köteles továbbá kellő 
gondossággal eljárni, az ügy tisztázására mindent megtenni, a káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát 
beszerezni (pl. másik jármű rendszáma, a tulajdonos/vezető neve, címe, tanúk neve, címe, helyszínrajz, esetleg fénykép). 
A bérlőnek nincs megegyezési joga, a Bérbeadó sérelmére semminemű elismerő nyilatkozatot nem tehet. 

5. A Bérbeadó semmilyen módon nem felelős a Bérlő által a gépkocsiban elhelyezett tárgyakért, értékekért, azok 
károsodásáért vagy eltűnéséért. Szintén nem felel Bérbeadó azokért a károkért, melyek Bérlőt a gépkocsi 
meghibásodásából eredően érik. 

6. Az autópálya használatot minden esetben a Bérlőnek előre kell jeleznie, amennyiben ez nem történik meg úgy a mindenkori 
Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.  által megszabott pótdíj összegére jogosult a Bérbeadó a kaució terhére, amit Bérbeadó 
mérlegelhet. A Bérbeadó az által megszabott Autópályadíj minimum kétszeresére jogosult. 

7. A bérlet ideje alatt felmerülő egyéb költségek (üzemanyag, parkolás, rév, úthasználati díj stb.) a bérlőt terhelik, a gépkocsin 
teljesen tiszta állapotban kapja meg a bérlő a gépjármű visszaadásakor ugyanolyan teljesen tiszta állapotban köteles 
visszaadni amennyiben koszos szennyezett állapotban adja vissza a bérbeadónak a bérbeadó 7.000 Ft +ÁFA takarítási 
díjra jogosult 

8. A bérleti idő alatt elkövetett szabálysértésekért (parkolási büntetés, gyorshajtás, szabálytalan parkolás, egyéb 
szabálysértések, stb.) Bérlő teljes felelősséget vállal és tudomásul veszi, hogy azok költségei őt terhelik, egyben hozzájárul 
adatainak kiadásához a rendőrségi és egyéb szabálysértési- vagy büntető eljárásokkal kapcsolatosan. Adminisztrációs díj 
terheli a Bérlőt, ha nem fizeti ki a birságát és Bérbeadó fizeti ki helyette a kaució terhére , aminek díja 10.000Ft+ÁFA. 

Amennyiben Bérlő  nem teríti meg 15 napon belül a szabálysértés költségét a Bérlőnek, úgy PTK. szerint Fizetést 
meghagyási eljárásra adja Bérlői  tartozást a Bérbeadó, amiért 20.000Ft adminisztratív költséget számol fel. 

9. A bérleti díj 24 órára vonatkozik a 24 óra elteltével 2 óra türelmi ideje van a bérlőnek visszahozni a járművet amennyiben 
ezt nem jelzi előre egy újabb nap megkezdésének minősül és a bérbeadó jogosult a plusz napi bérleti díjra! 

2023.  

…………………………………..     ……………………………………… 
             Bérlő aláírása                            Bérbeadó 

 A bérelt járművet átvettem    A bérelt járművet átadtam 

 

…………………………………..     ……………………………………… 
         Bérlő aláírása              Bérbeadó  

 A bérelt járművet visszaadtam    A bérelt járművet visszavettem 


