GÉPJÁRMŰ BÉRLETI SZERZŐDÉS, SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Bérbeadó:
Heni-Mobile Car Kft.
2330 Dunaharaszti, Széchenyi I. köz 8.
Adószám: 25403376-2-13
Cégj.sz.: 13-09-177723
iroda@henimobile.hu
06-20-394-0220
06-30-249-9000
Telephely: 2330 Dunaharaszti, Fő út 0221/18 hrsz.
Bérlő:
Név:
Lakcím:
Lakcímkártya száma:
Személyi igazolvány száma:
Jogosítvány száma:
E-mail cím:
Telefonszám:
Gépjármű vezetője:
Név:
Lakcím:
Lakcímkártya száma:
Személyi igazolvány száma:
Jogosítvány száma:
E-mail cím:
Telefonszám:
Jármű adatai:
Forgalmi rendszám:
Típus:
Alvázszám:
Motorkód vagy motorszám:
Üzemanyag:
Jármű bérleti díja:
A bérleti díj
Ft., azaz
Forint + ÁFA , minden megkezdett
24 órára. A díj tartalmazza az autó kötelező biztosítását, országos autópálya matricát és a
rendeltetésszerű használatból adódó szervizköltséget.
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A kilométeróra és üzemanyag szintmérő állását szerződésben rögzítjük a bérlés kezdete és
befejezésekor. Az engedélyezett napi futásteljesítmény 500 kilométer, ezt meghaladóan
kilométerenként 30 forintot számolunk fel a jármű fokozott műszaki igénybevétele végett. A
gépkocsit az elvitelkor rögzített üzemanyag szinttel kell visszahozni, ennek elmulasztásakor 50 Ft/
km költség kerül felszámításra a mérőóra állás különbsége alapján.

Bérlés időtartama, helye:
A szerződő felek megállapodnak, hogy
2020.
nap
órától,
2020.
nap
óráig,
a bérlő felelős a jármű rendeltetésszerű használatáért és tisztaságáért.
A gépjárművet a bérlő az átvételkori állapotban, kívül belül tisztán köteles visszahozni.
Amennyiben a bérlő ezt elmulasztja, a tisztítás díját (bruttó 5000 Ft.) köteles megfizetni.
Bérlési díj és kaució rendezés:
Mint Bérbeadó,
Forintot átvettem a bérleti díjra.
Átvételhez szükséges, kaucióként a lopáskárt, töréskárt fedező
Forintot átvettem.
Ez az összeg a gépkocsi sérülésmentes visszaszállításakor jár vissza, vagy sérülés esetén a
kaucióból kerül levonásra.

……………………………………
Bérbeadó

……………………………………….
Bérlő

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
ADATKEZELÉS:
●
●

●

Bérbeadó a bérlő személyes adatait igazoló okmányokat a regisztrációkor rögzítjük.
A Bérbeadó, a Bérlőről tárolt adatokat, kizárólag a Szerződéses együttműködés érdekében használja, azt
harmadik személynek nem adja ki.
A Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződés lejártától követő napig nem szolgáltatja vissza az
általa bérelt gépjárművet, vagy ezen ideig nem rendezi tartozását, a Bérbeadó jogosult a Bérlő személyes
adatait harmadik személynek, amennyiben szükséges a hatóságnak, jogi személynek átadni.

Bérlő kijelenti, hogy a gépjárművet kipróbálta, annak teljes műszaki tulajdonságáról és kezeléséről Őt a
Bérbeadó részletesen tájékoztatta.
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A Bérlő köteles a gépkocsit és tartozékait kellő gondossággal használni, kezelni és óvni. Ennek be nem
tartásából származó minden felmerülő kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik. A Bérlő köteles a neki
átadott okmányokat gondosan kezelni, a rongálástól 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 lezárt helyen parkolni, és a gépkocsi elhagyásakor fokozott
körültekintést tanúsítani.
A gépkocsit kifejezetten tilos:
● másnak bérbe, illetve kölcsön adni, a bérleti szerződésen nem szereplő személynek a vezetést a Bérbeadó
előzetes írásos engedélye nélkül átengedni;
● üzletszerű személy, illetve teherszállítás, 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 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 gépjárműben dohányozni.
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 végezhet javítást. Ennek költségét Bérbeadó a bérleti időtartam lejártakor számla
ellenében megtéríti, vagy a bérleti díjba beszámítja.
Szerződő felek megállapodnak, hogy a Bérlő minden rendkívüli eseményről köteles a Bérbeadót
értesíteni és vállalja, hogy a gépkocsi feltörése, rongálása, ellopása esetén Bérbeadót értesíti először és az
akkor kapott információk szerint jár el. Amennyiben a Bérbeadó saját helyszínelőjét a helyszínre küldi, akkor
őt ott megvárja. Balesetnél a bérlő köteles továbbá kellő gondossággal eljárni, az ügy tisztázására mindent
megtenni, a káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát beszerezni (résztvevők, esetleg tanúk neve,
címe, elérhetősége, másik jármű rendszáma, helyszínrajz, fényképek).
A bérlőnek nincs megegyezési joga, a Bérbeadó sérelmére semminemű elismerő nyilatkozatot nem tehet.
A Bérbeadó semmilyen módon nem felelős a Bérlő által a gépkocsiban elhelyezett tárgyakért, értékekért,
azok károsodásáért vagy eltűnéséért. Szintén nem felel a Bérbeadó azokért a károkért, melyek a Bérlőt a
gépkocsi meghibásodásából eredően érik. Továbbá, a Bérbeadó azokért a tárgyakért, értékekért sem vállal
felelősséget, melyet a telephelyre (Bérbeadóhoz) visszahozott járműben felejtett.
Szerződő felek rögzítik, hogy a Bérbeadót terheli a gépjármű súlyadójának, kötelező felelősség
biztosításának mindenkori megfizetése. Bérbeadó kijelenti, melyet a Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérlő
vállalja megfizetni a biztosítás önrész összegét törésnél, lopáskár esetén, pedig a bérléskor érvényes
forgalmi értéket köteles megtéríteni a Bérbeadónak.
A Bérleti díj, egy hónapnál hosszabb idejű bérleti jogviszony esetén, havonta előre kell megfizetni.
A bérlet ideje alatt felmerülő egyéb költségek (üzemanyag, parkolás, rév, úthasználati díj stb.) a bérlőt
terhelik.
A bérleti idő alatt elkövetett szabálysértésekért (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. Amennyiben a jogi szabályozás következtében a pótdíj, bírság késedelmi kamat stb.
közvetlenül a forgalmi okmányokba bejegyzett üzembentartót terhelné, úgy ennek megfizetésének
esedékessége a Bérbeadó erről szóló értesítésének kézhezvételétől számított 3 munkanap. Szerződő felek
rögzítik, hogy utóbbi esetben Bérbeadó nem köteles ellenbizonyítás lefolyására vagy a bírság kifogásolására.
Amennyiben a Bérlő elmulasztja Bérbeadó részére bejelenteni, hogy bármely díjfizetési kötelezettségének
nem tett eleget úgy a Bérbeadó részére a tartozás megfizetése mellett egyszer 5000,-Ft. + ÁFA összegű
adminisztrációs költséget is köteles megtéríteni.
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Bérlő az előírt üzemanyagot köteles a gépjárműbe tankolni és célszerű a tankolásról kapott nyugtát/
számlát a gépkocsi visszaadását követő 30 napig megőriznie. A nem megfelelő tankolásból eredő minden
meghibásodás költségét (üzemanyagcsere, javítás stb.) Bérlő megtéríteni tartozik.
A Bérlő köteles a gépkocsit és tartozékait a megjelölt helyen és időpontban - a normál amortizációt
figyelembe véve, - az átvételkorival megegyező állapotban visszaadni.
Amennyiben a Bérlő a gépkocsit rendeltetésellenesen használta, a különlegesen szennyezett, az ebből
származó kárt és költséget a Bérlő tartozik megtéríteni. A bérleti szerződés bérlő általi megszegése esetén
vagy amennyiben a bérlet letelte után a bérlő a gépkocsit kellő indok nélkül nem szolgáltatja vissza
Bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve a gépkocsit a Bérlőtől visszavenni, a
Bérlő költségére elszállítani. Ugyanígy jogosult a Bérbeadó a szerződést felmondani és a gépkocsit a
Bérlőtől visszavenni, ha a Bérlő a fennálló tartozását a Bérbeadó felszólítása ellenére sem rendezi.
Felek rögzítik, hogy amennyiben a Bérlő a bérleti szerződés lejáratát követően az általa bérelt gépkocsit a
bérbeadónak nem szolgáltatja vissza, illetve a bérleti szerződést nem hosszabbítja meg, vagy a
késedelmét nem fizeti meg, a Bérbeadó jogosult a Bérlővel szemben feljelentést tenni, illetve a gépkocsit
köröztetni hatóság által.
Külföldi használat:
A bérlőnek kötelessége a bérbeadónak jelezni, ha el kívánja hagyni Magyarország területét a bérautóval,
valamint hogy melyik országba kíván közlekedni. Ha nem jelzi bérbeadáskor a bérautó Magyarországi
elhagyását, akkor a bérautó a ” Magyar Köztársaság” elhagyásával lopásnak minősül!

Szerződő felek jelen bérleti szerződést annak elolvasása, megértése és közös értelmezése után,
mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag saját kezűleg / cégszerűen aláírták.
Hely, idő:

………………………………………..
Bérbeadó

………………………………….
Bérlő

Kilométeróra állás a kezdetkor:
Kilométeróra állás a lejáratkor:
Díjhátralék:
A járművet visszavette, az esetleges díjhátralékot átvette:

ki:

be:
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