
1 
 

CE Rent Zrt. 
2018.10.01 

 
Általános Szerződési Feltételek  

 
 

I. 
Általános rendelkezések 

1. A CE Rent Zrt. (székhely: 8220 Balatonalmádi, Véghelyi Dezső út 5., budapesti iroda: 1042 
Budapest, Árpád út 51-53., cjsz.: 19-09-500311, a továbbiakban Bérbeadó) elsősorban 
Magyarországon üzembe helyezett személygépjárművek üzemben tartásával és harmadik felek 
részére történő bérbeadásával foglalkozó társaság.  

2. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy a Bérbeadó és a Bérlő 
közötti bérleti jogviszony elemeit részletesen szabályozza annak érdekében, hogy a bérleti 
szerződésben alapvetően az egyedi feltételek kerüljenek rögzítésre. Ha a bérleti szerződés és az 
ÁSZF rendelkezései között eltérés vagy ellentét mutatkozik, akkor a bérleti szerződés 
rendelkezései az irányadóak. 

3. A Bérlő és a Bérbeadó közötti jogügylet tartalmára elsősorban a bérleti szerződés és 
mellékletei, másodsorban az ÁSZF és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak az irányadóak.  

4. A mindenkor hatályos ÁSZF tartalma a Bérlő és Bérbeadó között létrejött bérleti szerződés(ek) 
vonatkozásában szerződéses feltételnek minősül. 

5. A Bérbeadó a mindenkor hatályos ÁSZF-et, az ügyfélforgalom számára nyitva álló 
helyiségében jól látható helyen elhelyezi (kifüggeszti), továbbá a honlapján közzéteszi. Az 
ÁSZF nyilvános, bárki által megismerhető. 

 
 

II. 
Az Általános Szerződési Feltételek módosítása 

1. A Bérbeadónak jogában áll az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, illetve kiegészíteni. A 
módosított, egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-et a Bérbeadó az ügyfélforgalom számára 
nyitva álló helyiségében jól látható helyen és a honlapján közzéteszi, továbbá írásban (email) 
értesíti Bérlőit a módosítás tényéről, valamint arról, hogy a módosított ÁSZF-et hol tekinthetik 
meg. Ha a Bérlő a kifüggesztéstől számított 15 napon belül írásban kifogást nem emel, a 
módosításokat/kiegészítést elfogadottnak kell tekinteni. 

 
2. Ha a Bérlő az ÁSZF módosított rendelkezése/i/ ellen határidőben kifogást emel, akkor a 

Bérbeadó választása szerint értesíti a Bérlőt arról, hogy a Bérlővel kötött bérleti szerződést az 
eredeti feltételekkel fenntartja, vagy arról, hogy a Bérlő jogosult a Bérbeadóval kötött 
szerződését a módosítások hatálybalépésének napjára felmondani. A felmondással egyidejűleg 
Bérlő köteles a Bérbeadó részére a bérleti szerződés alapján fizetendő valamennyi esedékes 
tartozását megfizetni. 
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III. 

A Bérlőt a gépjármű vonatkozásában megillető jogosultságok 
 

1. Bérbeadó kijelenti és Bérlő tudomásul veszi, hogy a gépjármű a Bérbeadó kizárólagos 
tulajdonát képezi. Bérbeadó tájékoztatja a Bérlőt, hogy a gépjármű megvásárlása érdekében 
bankhitelszerződést és az ezt biztosító zálogszerződést kötött, illetve köthet a jövőben, amely 
alapján a gépjármű zálogjoggal terhelt, illetve az lehet. 

 
2. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti szerződéssel kizárólag a gépjármű birtoklási és használati 

jogát szerzi meg. A bérleti szerződés időtartama alatt a Bérbeadó szavatolja a Bérlő részére a 
gépjármű zavartalan használatát, kivéve a jelen ÁSZF-ben meghatározott eseteket. 

 
3. A Felek közötti ellentétes tartalmú írásos megállapodás, illetve írásos bérbeadói felhatalmazás 

hiányában a Bérlő a gépjármű használatát harmadik személynek sem ingyenesen, sem 
visszterhesen át nem engedheti. Nem minősülnek harmadik személynek, akiknek a nevére a 
Bérbeadó írásos felhatalmazást állított ki, azonban mind a használat szerződésszegést jelentő 
módon, mind pedig a felhatalmazással történt átengedése esetében Bérlő felel mindazoknak a 
magatartásáért és az abból eredő károkért, költségekért, akiknek a gépjármű használatát 
átengedte. 

 
 Bérbeadó ezúton hívja fel a bérlők figyelmét arra, hogy amennyiben Bérlő külföldi 

rendszámmal ellátott autót vesz bérbe, úgy annak használatakor be kell tartania a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben foglaltakat, így többek között magánál kell tartania 
a bérleti szerződés másolatát, a bérbeadói engedélyt, illetve az igazolást a regisztrációs adó 
megfizetéséről. Ezen dokumentumok hiányából fakadó következményekért Bérbeadó nem 
vállal felelősséget. 

 
4. A Bérlő a gépjárművel sajátjaként nem rendelkezhet, így többek között a gépjárművet el nem 

adhatja, semmilyen módon – így különösen zálogjoggal - nem terhelheti meg, azt szerződésben 
vagy egyébként semmilyen feltétellel le nem kötheti. 

 
5. Ha harmadik személy bármilyen okból a gépjárműre igényt támaszt, vagy a Felek jogviszonyát 

bármilyen formában érintő módon intézkedni kíván a gépjárművel kapcsolatban, a Feleknek 
kölcsönösen haladéktalanul tájékoztatniuk kell ezen harmadik személyt arról, hogy a gépjármű 
a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képezi, a gépjármű jogszerű használója a Bérlő, és azt a 
Bank javára alapított fenti jogok terhelhetik. Ha a tájékoztatás ellenére ezen harmadik személy 
bármilyen intézkedést foganatosít a gépjárművel kapcsolatban, a Feleknek kölcsönösen 24 órán 
belül írásban, rövid úton (e-mail) tájékoztatniuk kell erről egymást, valamint önállóan kötelesek 
megtenni azokat a halaszthatatlan intézkedéseket, amelyekkel magukat és a másik szerződő 
felet a károsodástól, illetve egyéb nem várt költségektől óvják meg. Ha harmadik személy 
bármilyen intézkedést foganatosít a fentiek szerint a gépjárművel kapcsolatban, az ebből adódó 
valamennyi kárt, költséget, illetve bármilyen fizetési kötelezettséget az a Fél köteles viselni, aki 
miatt sor került az adott intézkedésre, azonban a jelen pontban foglaltak elmulasztásából eredő 
kár, költség, illetve bármilyen fizetési kötelezettség az előbbiektől függetlenül minden esetben 
a mulasztó Felet terheli. 
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IV. 
A bérlet időtartama 

1. A bérleti jogviszony a Felek között a bérleti szerződés aláírásával jön létre, időtartama a 
gépjármű Bérlő általi átvételének napjától számítva a bérleti szerződésben meghatározott 
időtartam. 

 
 

V. 
A bérleti szerződésből fakadó fizetési kötelezettségek és teljesítésük módja 

1. Bérbeadó a szerződésben foglalt díjakról, valamint a szerződés során, azzal kapcsolatban 
felmerülő valamennyi díjról és költségről a mindenkori jogszabályoknak megfelelően számlát 
állít ki, melyet elektronikus úton e-számlaként küld meg a Bérlőnek a Bérlő által megadott 
email címre.  

 Felek rögzítik, hogy a Bérleti díj megállapításának pénzneme az a pénznem, amelyben Felek 
meghatározzák a rendszeresen fizetendő Bérleti díjat, míg a Bérleti díj fizetésének pénzneme az 
a pénznem, amelyben Bérlőnek a Bérleti díjat teljesítenie (megfizetnie) kell Bérbeadó részére. 
A Bérleti díj megállapításának pénznemét, fizetésének pénznemét és a havonta fizetendő 
Bérleti díj mértékét a bérleti szerződés tartalmazza. 

 A fentiek alapján Felek megállapodnak abban, hogy tekintettel arra, hogy a Bérleti díj 
megállapításának és fizetésének pénzneme megegyezik, Bérlő a Bérleti díjat esedékességkor 
ebben a pénznemben, átváltás nélkül köteles megfizetni Bérbeadó részére. 

 Amennyiben Bérlő a bérleti díjat nem a fentieknek megfelelően fizeti meg, úgy az ezzel 
kapcsolatosan felmerülő díjak és költségek teljes egészében Bérlőt terhelik. 

 Amennyiben Bérlő a bérleti díjat, illetve egyéb fizetési kötelezettségét nem pontosan a 
számlázott összegben teljesíti, úgy Bérbeadó jogosult a különbözetet, azonban legfeljebb 5 
EUR-ot vagy 1.500 HUF-ot kerekítési különbözetként elszámolni. Amennyiben a különbözet 
ezen összegeket meghaladja, úgy Bérbeadó azt Bérlővel szembeni túlfizetésként mutatja ki. 

 
2. Felek megállapodnak abban, hogy a tárgyhavi Bérleti díjról a mindenkori jogszabályoknak 

megfelelően e-számlát Bérbeadó a tárgyhónapot megelőző hónap 15. napjáig megküldi 
Bérlőnek, és azt a Bérlő legkésőbb minden tárgyhónapot megelőző naptári hónap utolsó 
munkanapjáig átutalással/befizetéssel köteles kiegyenlíteni a Bérbeadó Raiffeisen Bank Zrt.-nél 
vezetett alább meghatározott elkülönített bankszámlájára: 

o EUR-ban történő fizetés esetén a 12001008–01439707–00400009 számú, 
o HUF-ban történő fizetés esetén a 12001008–01439707–00300002 számú.  

 Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérleti díj és a jelen Szerződés alapján fizetendő egyéb fizetési 
kötelezettségek összegét hatályosan kizárólag a jelen pontban meghatározott elkülönített 
számlára történő átutalással/befizetéssel teljesítheti. 

3. Bérlő köteles a bérleti szerződésben meghatározott összegű Első Bérleti Díjat megfizetni a 
Bérbeadó által kibocsátott számlán meghatározott módon és esedékességgel. A fentiek szerint 
kifizetett Első Bérleti Díj a teljes futamidőre számított bérleti díj része.  

4. Felek megállapodhatnak a bérleti szerződésben abban, hogy Bérlő szerződési és fizetési 
kötelezettségei biztosítékául köteles meghatározott összegű Óvadék elhelyezésére a 
Bérbeadónak a Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett,  
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o EUR-ban történő fizetés esetén a 12001008–01439707–00400009 számú, 
o HUF-ban történő fizetés esetén a 12001008–01439707-00300002 számú  

 bankszámlájára történő átutalással/befizetéssel. Az Óvadéknak a bérleti szerződésben foglaltak 
szerinti elhelyezése a fenti számlán a bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele lehet. 

A V.4. pont szerint elhelyezett Óvadék a bérleti szerződés alapján a Bérbeadó felé fennálló 
fizetési kötelezettségek, mint főkötelem jogi sorsát osztó járulékos jellegű biztosíték. 

5. Az Óvadékból való közvetlen kielégítési jog Bérbeadó számára megnyílik, amennyiben 

- Bérlő a bérleti szerződésből származó bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik, 
vagy azt egyáltalán nem teljesíti, a késedelembe esés napján, 

 - a bérleti szerződés megszűnik és Bérlőnek a jelen pontban meghatározott fizetési 
kötelezettségei esedékessé válnak, az esedékesség napján.  

 Bérbeadó a kielégítési jog megnyílása esetén az Óvadékból közvetlenül, bírósági végrehajtás 
igénybevétele nélkül kielégítheti magát. Bérbeadó az Óvadékból való kielégítés jogát akként 
gyakorolja, hogy az Óvadékból a kielégítési jog gyakorlása időpontjában fennálló bérlői 
tartozás összegét levonja és a Bérlőnek a feléje fennálló fizetési kötelezettségek kiegyenlítésére 
használja fel. A kielégítési jog gyakorlása a jelen V.3. pontban foglalt óvadéki megállapodást 
nem szünteti meg. Amennyiben az Óvadék pénzneme és a tartozás pénzneme eltér, Felek a 
jelen ÁSZF szabályaival összhangban számolnak el egymással. A kielégítési jog gyakorlásáról 
Bérbeadó elszámolást küld Bérlő részére. 

 Amennyiben a Bérlő és a Bérbeadó között egyidejűleg több hatályban lévő bérleti szerződés is 
van, és a Bérbeadó kielégítési joga bármelyik bérleti szerződés alapján megnyílt, úgy Bérbeadó 
jogosult az ugyanazon Bérlő által - az egyes bérleti szerződésekkel összefüggésben - 
elhelyezett bármelyik, vagy akár valamennyi óvadéki terhére kielégítési jogát gyakorolni.   

 Amennyiben az Óvadék a Bérlő fentiekben meghatározott fizetési kötelezettségeire nem nyújt 
fedezetet, úgy Bérlő köteles a különbözet megtérítésére. 

 Amennyiben a Bérbeadó az Óvadék összegét akár részben is felhasználja, úgy jogosult a Bérlőt 
10 (tíz) napos határidő tűzésével felhívni az Óvadék összegének az eredeti mértékre történő 
kiegészítésére a jelen ÁSZF-ben meghatározott óvadéki számlára történő utalással. Ennek 
elmulasztása esetén a Bérbeadó jogosulttá válik a bérleti szerződést azonnali hatállyal 
felmondani. 

6. Felek megállapodnak abban, hogy Bérbeadó jogosult a Bérleti díj megállapításának 
pénznemében az alábbiakban meghatározott esetekben a bérleti díj kiegészítésre, illetve a 
bérleti díjnak a jövőre nézve történő módosítására:  
(a.) amennyiben az 1 havi EURIBOR a bérleti szerződés hatálya alatt több mint 10 bázisponttal 
megváltozik; 
(b.) amennyiben valamely, a gépjárművel, vagy a bérleti szerződéssel kapcsolatos és a 
Bérbeadó által megfizetendő adó, illeték, díj, vám, egyéb költség mértéke a bérleti szerződés 
aláírásakor fennálló helyzethez képest megváltozik, vagy új adó, illeték, díj, vám, vagy egyéb 
fizetési kötelezettség merül fel, vagy egyébként a bérleti szerződés szerinti szolgáltatás nyújtása 
Bérbeadónál nagyobb költséget keletkeztet (ideértve, ha a bérleti szerződés szerint megjelölt 
Választott szervizcsomag keretében nyújtott bármely szolgáltatás költsége, illetve díja 
megnövekszik, így pl. GPS alapú biztonsági rendszer, szállítási költségek, autópálya matrica 
gépjármű felelősségbiztosítás és a CASCO díja) 
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Bérbeadó a kiegészítő bérleti díjra a fenti (a)-(b) pontokban foglalt események bekövetkezése 
esetén az adott változás összegével összhangban jogosult, illetve a bérleti díjat azzal 
összhangban módosítja. A kiegészítő bérleti díjról és a bérleti díj módosításáról Bérbeadó a 
következő esedékes Bérleti díjról kiállított számlával egyidejűleg értesíti a Bérlőt. Ezen 
értesítés a Bérlő általi kézhezvételtől kezdődően, Bérlő külön hozzájárulása nélkül 
meghatározza a Bérleti díj mértékét. 

7. Amennyiben a biztosító társaság közlése alapján a CASCO biztosítás önrésze a bérleti 
szerződés futamideje alatt módosul, úgy erről Bérbeadó a Bérlőt haladéktalanul írásban (email) 
tájékoztatja, aki ezt tudomásul veszi. A bérleti díj teljesítettnek minősül, amennyiben a bérleti 
díj összege a Bérbeadó bankszámláján jóváírásra kerül.  

A Bérleti díj a gépjármű a jelen ÁSZF-ben. valamint a bérleti szerződésben meghatározott 
feltételekkel történő használatát, továbbá a bérleti szerződés elválaszthatatlan részét képező 
mellékletében részletezett Választott szervizcsomagnak megfelelő szolgáltatások ellenértékét 
foglalja magában.  

8. A Bérleti díj, továbbá bármely, a bérleti szerződés alapján teljesítendő fizetési kötelezettség 
késedelmes megfizetése esetén a Bérbeadó jogosult késedelmi díjat és az esedékesség napjától 
a teljesítés napjáig terjedő időszakra késedelmi kamatot érvényesíteni.  

A késedelmi kamat mértéke a mindenkor hatályos magyar Polgári Törvénykönyv vállalkozások 
közötti szerződésben irányadó mérték, mely jelen ÁSZF hatálybalépésekor a késedelemmel 
érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat – idegen pénznemben 
meghatározott pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott 
alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat – nyolc százalékponttal növelt értéke. A kamat 
számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 
irányadó az adott naptári félév teljes idejére. Bérlő fizetési kötelezettségeinek teljesítésére 
nézve Bérbeadó nyilvántartásai az irányadók. 

9. Bérlői késedelem bekövetkezése esetén a Bérbeadó vagy megbízottja fizetési felszólítást küld a 
Bérlő részére, amelyben 5 munkanap póthatáridőt tűz ki a teljesítésre. 

 
 

VI. 
Általános bérleti feltételek 

1. Bérlő köteles a gépjármű használata során minden bel- és külföldi jogszabályt, hatósági 
előírást, közlekedési szabályokat (KRESZ) betartani, amiért teljes felelősséggel tartozik.  

 Amennyiben az említettek be nem tartása, illetve megszegése miatt büntetés, bírság kiszabására 
kerül sor, úgy az a Bérlő szerződésszegő magatartásának minősül és a Bérbeadó jogosult annak 
teljes összegét Bérlővel megtéríttetni, valamint az ebből fakadó többletmunkáért és felmerülő 
költségekért a Bérlőre adminisztrációs díjat kiterhelni, melynek pontos összegét a mindenkor 
hatályos ÁSZF díjmelléklete tartalmazza.  

2. Bérlő köteles a gépjárművet és tartozékait annak típusára vonatkozó, gyártói és importőri 
előírásoknak megfelelően, a használati-kezelési útmutató szerint kellő gondossággal használni, 
kezelni és megóvni. Ennek be nem tartásából származó minden felmerülő kárért teljes anyagi 
felelősséggel tartozik.  

 
3. A Bérlő köteles a neki átadott okmányokat gondosan kezelni, a rongálódástól megóvni. Bérlő 

köteles a birtokában és használatában álló gépjárművet a rendelkezésre álló összes eszközzel 
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megvédeni a lopással szemben, így azt használaton kívül minden esetben, bármilyen csekély 
időre lezárni, a riasztót bekapcsolni, a gépjárműben értéket nem hagyni, a gépjárművel 
lehetőleg őrzött vagy zárt helyen parkolni és egyébként a gépjármű őrizetlenül hagyásakor 
fokozott körültekintést tanúsítani. 

 
4. Bérlő a gépjárművet nem alakíthatja át, annak műszaki jellemzőit nem változtathatja meg, a 

gépjármű, illetve tartozékai állagában vagy értékében a normál amortizáción, kopáson túl 
változást nem eszközölhet, így különösen Bérlőnek tilos a gépjárművön bármilyen 
reklámfeliratot elhelyezni, illetőleg különösen tilos a gépjárműnek a jótállás vagy szavatosság 
elveszítésével járó átalakítása. Bérlő köteles megtéríteni mindazon kárt, amely a fentiek 
megszegése folytán következik be. 

 
5. A gépjárművet kizárólag a Bérbeadó által kiállított engedéllyel lehet használni, amely engedély 

a bérleti szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. 
 
6. A gépjárművet tilos:  

• a Bérbeadó által kiállított engedély nélkül vezetni,  
• a Bérlő külön engedélye nélkül üzletszerűen személyszállításra és/vagy teherszállításra 

(bármilyen közúti közlekedési szolgáltatásra) használni,  
• autóversenyzésre, vagy arra való felkészülésre (edzés) használni,  
• másik jármű vontatására használni, kivétel a szabályosan üzembe helyezett utánfutó, 
• hűtőfolyadék és/vagy kenőolajok befagyása és/vagy elfolyása esetén használni,  
• alkohol, a vezetési képességet negatívan befolyásoló gyógyszer vagy kábítószer 

befolyása alatt vezetni, vagy ilyen befolyásolás alatt álló személynek a vezetést 
átengedni,  

• külön engedély nélkül az Európai Unió tagállamain – ideértve Svájcot és Norvégiát - 
kívülre vinni, 

• a fenti pontban meghatározott országokon kívüli európai országokba életvitelszerű 
tartózkodás céljából (azaz folyamatosan 30 napot meghaladó időtartamra) a Bérbeadó 
előzetes írásos engedélye nélkül kivinni. 

 
7. A Bérlő köteles megfizetni Bérbeadó által kiállított számla alapján a jelen ÁSZF VII/1-5. 

pontjaiban foglaltak megszegéséből adódó, továbbá az azokon túl, az alábbi esetekben 
felmerülő valamennyi kárt, illetve megtéríteni az ezen esetekből adódó fizetési 
kötelezettségeket:  

 
• a gépjármű gondatlan, szakszerűtlen, nem márkaszervizben történt szervizelése vagy 

annak elmulasztása, gondatlan, szakszerűtlen, nem rendeltetésszerű üzemeltetése, 
túlterhelése, a jelen bérleti szerződésben foglaltaknak nem megfelelő használata, a 
gépjármű különös szennyezettsége, 

• a gépjármű mindazon károsodása, mely a jelen bérleti szerződés hatálya alatt Bérlő, 
illetve a Bérlő érdekkörébe tartozó személyek önhibájából keletkezett,  

• az olyan fizetési kötelezettségek, illetve károk, amely az évszaknak megfelelő 
gumiabroncs felszerelésének Bérlő, illetve a Bérlő érdekkörébe tartozó személyek 
mulasztásából fakadó elmaradásából keletkezett és máshonnan nem térült meg, 

• a gépjármű mindazon károsodása (javítási költsége), mely a rendeltetésszerű használattal 
rendszerint együtt járó amortizációt meghaladó értékcsökkenésből fakad,  
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• a gépjármű mindazon károsodása, amely biztosítási káreseménynek minősül, de a kár 
mértéke nem haladja meg a biztosítási önrész mértékét, 

• amennyiben Bérbeadó megállapítja az alkatrészek, illetve az átadás-átvételi 
jegyzőkönyvben meghatározott tartozékok, felszerelések bárminemű hiányát,  

• a gépjármű gondatlan őrzése, tárolása, magára hagyása, kulcsnak, indító- és GPS 
kártyának a gépjárműben hagyása következtében bekövetkezett károk,  

• az olyan fizetési kötelezettségek, illetve károk, amelyek azáltal keletkeztek, hogy a 
gépjárművet annak elhagyásakor nem zárták be, vagy nem a KRESZ előírásoknak, illetve 
a vonatkozó önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően állították le a 
közterületen.  

• a gépjárműben, alkatrészeiben, tartozékaiban keletkezett károk, amennyiben a 
gépjárműben maradt a lopáskár bekövetkeztét megelőzően a gépjármű bármely kulcsa 
(indítókártyája), vagy/és forgalmi engedélye, vagy/és a hatóság előtt a használati jog 
igazolására alkalmas iratok, vagy egyébként a gépjármű a Bérlőnek felróható okból 
totálkáros lesz, megsemmisül, vagy ellopják, 

• biztosítási káresemény esetén a biztosító által fizetett kártérítés és a bérleti szerződés 
melléklete szerinti, a biztosító kártérítésének a Bérbeadó számláján történő jóváírása 
napjára meghatározott összeg közötti különbséget,  

• olyan CASCO biztosítási káresemény esetén, amikor a gépjármű használhatatlanná válik 
(totálkár), vagy a felek birtokából kikerül (ellopják), a biztosító által fizetett kártérítés és 
a Bérbeadó ténylegesen felmerült kára közötti különbözet összegét, 

• a Bérlő vagy közreműködője, vagy az érdekkörébe tartozó egyéb személyek minden 
olyan cselekménye, magatartása esetén, amely a biztosító kárért való helytállását kizárja 
vagy korlátozza, 

• nem a gépjárműre előírt minőségű üzemanyag használata, 

• szabálytalan közterületi várakozásból (parkolásból), a várakozási (parkolási) vagy az 
úthasználati díj megfizetésének elmulasztásából, illetve nem megfelelő összegű 
várakozási (parkolási) és úthasználati díj megfizetéséből eredő díjak, pótdíjak, bírságok, 
büntetések, egyéb fizetési kötelezettségek, illetve azok kamataiból származó összegek 
megtérítése, illetve bármely hatóság által kiszabott, a Bérlő, vagy az érdekkörébe tartozó 
személyek által elkövetett szabálysértés, mulasztás miatt fizetendő bírságok, akkor is, ha 
ezek a Bérlő álláspontja szerint jogtalanok. Ebben az esetben a Bérlő kérelmére Bérbeadó 
felhatalmazza Bérlőt, hogy a jogtalanul kiszabott összeg visszatéríttetése érdekében a 
Bérbeadó helyett és nevében eljárjon, de nem mentesül a Bérbeadóval szembeni 
helytállási kötelezettsége alól. 

• minden olyan fizetési kötelezettség, mely a vonatkozó KRESZ előírásainak, vagy 
bármely hatóság által hozott szabály, vagy rendelet megszegéséből származik, 

• a jelen pontban felmerülő fizetési kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi 
banköltség (pl. konverziós költség), illetve a Bérbeadó által felszámított adminisztrációs 
díj, melynek összegét jelen ÁSZF díjmelléklete tartalmazza.  
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A jelen pont szerinti fizetési kötelezettséget, amennyiben annak megállapítására valamely 
hatóság, parkolási társaság, egyéb harmadik személy jogosult, ezen harmadik személy által 
meghatározott mértékben kell a Bérlőnek teljesítenie. Az előbbi eseten túl a jelen pont szerint 
Bérlő által megfizetendő összeg megállapítására – felek megállapodásának hiányában - 
igazságügyi gépjármű szakértő igénybevételével kerül sor. Az igazságügyi szakértőt Bérbeadó 
jelöli ki, értesítve Bérlőt a kijelölésről, valamint a további, általa elfogadható igazságügyi 
szakértők személyéről. Amennyiben Bérlő az értesítés kézhezvételétől számított öt (5) napon 
belül nem emel írásban kifogást a kijelölt szakértő személyét illetően, a szakértőt Bérlő részéről 
elfogadottnak kell tekinteni, amennyiben kifogást emel, ezzel egyidejűleg Bérlőnek meg kell 
jelölnie írásban a Bérbeadó által elfogadható igazságügyi szakértők közül az általa elfogadható 
három (3) igazságügyi szakértőt, melyek közül a Bérbeadó által kiválasztott igazságügyi 
szakértő állapítja meg a kár összegét. 

Felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben a jelen pont szerint Bérlő által megfizetendő 
összeg abból adódik, hogy a gépjármű megsemmisül, vagy ellopják, vagy totálkáros lesz, Bérlő 
minden esetben a gépjármű teljes, aktuális piaci értékét köteles megfizetni Bérbeadó részére, 
melyet, továbbá a gépjármű totálkáros állapotát és megsemmisülésének tényét a fenti eljárás 
alkalmazásával igazságügyi szakértő állapítja meg, míg a lopás vonatkozásában Felek a 
nyomozó hatóság vonatkozó határozatát tekintik irányadónak. Bérbeadó fizetési felszólításához 
köteles mellékelni a fentiek szerint elkészített szakértői véleményt. A jelen pont szerinti 
szakértő igénybevételének költsége a Bérlőt terheli, mely költség a jelen pont szerinti fizetési 
kötelezettség esedékességével egyidejűleg esedékes.  
 
Ha a károsodás javítással megszüntethető és a javítás összege nem éri el a CASCO önrész 
mértékét, úgy Bérbeadó jogosult a kár tényét, a javítás költségét a szerviz számlájával igazolni 
Bérlő felé, aki köteles a biztosítás által nem fedezett kárösszeg megfizetésére. Ha vitatja a 
Bérlő a kárösszegét, úgy jogosult a kár Bérbeadó részére történő megfizetését követően peres 
eljárást indítani és igazságügyi szakértővel bizonyítani igazát és az esetleges különbözetet 
visszakövetelni. 

 
8. Bérbeadó köteles a bérleti szerződés hatálya alatt a gépjármű vonatkozásában vagyon- 

(CASCO) és felelősségbiztosítási szerződést kötni. Ezen szerződések tekintetében a biztosítói 
kártérítés jogosultja is Bérbeadó.  
 
Bérbeadó a Bérlőt a bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg tájékoztatja a gépjármű 
vonatkozásában megkötött vagyon- (CASCO) és felelősségbiztosítás feltételeiről, míg Bérlő a 
bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg köteles nyilatkozni, hogy ezen feltételeket tudomásul 
vette és magára nézve kötelezőnek tekinti. Ezen nyilatkozat megtétele a bérleti szerződés 
hatálybalépésének feltétele.  

 
9. Felek megállapodnak abban, hogy Bérlő köteles az alábbiakban meghatározott biztosítási 

önrész megfizetésére 
(a.) amennyiben a gépjárműben önhibás/saját hibás kár keletkezett és a biztosító a kár önrész 
feletti részét megtéríti, valamint 
(b.) a Felek közötti kockázatmegosztás részeként, amennyiben a gépjárművet ellopják, 
függetlenül attól, hogy a jelen Szerződésben foglaltakat Bérlő betartotta. 
 
Bérlő a káresemény bekövetkezését követően köteles az általában elvárható gondossággal 
megóvni a gépjárművet, de semmiképpen sem jogosult a gépjármű vonatkozásában a 
helyreállítást megkezdeni. A kárügyintézési eljárás lebonyolítása, a biztosítóval, illetve a 
káreseményt okozóval szembeni esetleges fellépés, egyéb hatósági bejelentés megtétele, az 
igényérvényesítés és a pervitel az alábbiakban meghatározott kivételekkel a Bérbeadó feladatát 
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és költségét képezi, Bérlő köteles Bérbeadó kérése esetén – akár személyesen is – 
közreműködni a fenti eljárások során. Bérbeadó nem felel a fenti eljárások időtartamáért és 
eredményességéért. 
Bérlő köteles a személyi sérüléssel járó balesetnél haladéktalanul a rendőrség intézkedését 
kérni, illetve a gépjármű feltörése, rongálása, ellopása esetén az illetékes rendőri szervnél 
feljelentést tenni és az erről szóló okiratot (jegyzőkönyv, igazoló lap stb.) a Bérbeadónak 
haladéktalanul leadni. Baleset esetén a Bérlő köteles 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 a balesettel kapcsolatosan nincs megegyezési, 
egyezségkötési joga, a Bérbeadó hátrányára semminemű elismerő, vagy joglemondó 
nyilatkozatot nem tehet. 

 
10. Bérbeadó semmilyen módon nem felelős a Bérlő által a gépjárműben elhelyezett tárgyakért, 

értékekért, azok károsodásáért vagy eltűnéséért, abban az esetben sem, ha a gépjárművet Bérlő 
szerződésszegő magatartására tekintettel birtokába vette. Bérbeadó szintén nem felel azokért a 
közvetett vagy következményes károkért, melyek Bérlőt a gépjármű meghibásodásából, a 
gépjármű vonatkozásában bekövetkező bármely károsodásból, káreseményből eredően, ezek 
következtében érik. 

 
11. Bérlő köteles a Bérbeadó felhívására a gépjármű kilométer-számlálójának állását 5 (öt) napon 

belül írásban a Bérbeadónak jelenteni. Bérlő köteles Bérbeadó kérésére a gépjárművet a 
Bérbeadó által meghatározott időpontban megtekintésre és ellenőrzésre bocsátani, a 
gépjárműről írásban adatokat szolgáltatni. Az ellenőrzés – mely különösen a gépjármű műszaki 
állapotára, az üzemeltetés feltételeire terjed ki - során Bérbeadó, vagy annak megbízottja jár el. 
A jelen pontban foglaltak megszegése a bérleti szerződés azonnali hatályú felmondásával jár.  

 
12. Amennyiben a Bérlő által Választott szervizcsomag tartalmazza a szerviz szolgáltatást, Bérlő 

köteles a gépjármű automatikus rendszerének szerviz kijelzése, az üzemeltetési leírásában 
meghatározott kilométer-számláló állások, valamint az időszakonként (1 éves, 2 éves, stb.) 
esedékes szervizek esetén a Bérbeadót értesíteni az esedékes karbantartásról, aki a szervizzel és 
a Bérlővel történő egyeztetés után a szükséges szervizre eljuttatja a gépkocsit, valamint ezt 
követően azt visszajuttatja a Bérlő részére további használatra.  

 
13. Amennyiben a Választott szervizcsomag nem tartalmazza a szerviz szolgáltatást, a Bérlő 

köteles a gépjármű automatikus rendszerének szerviz kijelzése, az üzemeltetési leírásában 
meghatározott kilométer-számláló állások, valamint az időszakonként (1 éves, 2 éves, stb.) 
esedékes szervizek esetén azokat a saját költségén elvégeztetni, mely kizárólag a Bérbeadóval 
előre egyeztetett és a Bérbeadó által jóváhagyott szervizben történhet. A műszaki szemle 
megtörténtéről Bérlő köteles a Bérbeadót haladéktalanul értesíteni.  

 
A szemlére történő leadás, illetve a szemle elvégeztetésének elmulasztása esetén – a Választott 
szervizcsomagtól függetlenül – Bérlő köteles a Díjszabályzatban (ÁSZF 1. számú melléklete) 
meghatározott díjat Bérbeadó részére megfizetni. Amennyiben a késedelem eléri az 1000 km-t 
Bérbeadó jogosulttá válik a bérleti szerződés rendkívüli felmondására. 

 
14. Amennyiben a Választott szervizcsomag a téli/nyári gumiabroncs cserét is tartalmazza, úgy 

Bérlő köteles biztosítani, hogy minden év április 30. napjáig a nyári és minden év november 30. 
napjáig a téli gumiabroncsok átszerelése a gépjárművön megtörténjen.  Amennyiben a 
választott szolgáltatás a téli/nyári gumiabroncs cserét nem tartalmazza, úgy a Bérlő köteles 
minden év április 30. napjáig a nyári és minden év november 30. napjáig a téli 
gumiabroncsokat saját költségére a gépjármű vonatkozásában a Bérbeadó által engedélyezett 
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szervizek/műhelyek valamelyikével elvégeztetni és annak megtörténtéről Bérbeadót 
haladéktalanul értesíteni. Amennyiben Bérlő a jelen pontban foglalt kötelezettségét elmulasztja, 
úgy Bérbeadónak megnyílik a joga a gépjárművet – minden előzetes figyelmeztetés és a Bérleti 
szerződés előzetes felmondása nélkül is - birtokába venni, továbbá Bérlő felel az évszaknak 
megfelelő gumiabroncs felszerelésének elmulasztásából eredő minden, biztosítási jogviszony 
alapján máshonnan meg nem térülő kárért. 

 
Jelen pontban foglalt Bérlői kötelezettség elmulasztása esetén Bérbeadó jogosult a rendkívüli 
felmondásra. 

 
15. Amennyiben Bérbeadó a bérleti szerződés alapján csereautó szolgáltatására köteles szerviz, 

javítás vagy egyéb ok miatt, úgy jogosult a bérlet tárgyát képező autótól eltérő típusú, adott 
esetben alacsonyabb kategóriájú autót biztosítani, anélkül, hogy ez a bérleti díj mértékét 
érintené. Amennyiben a Bérbeadó a szerződés alapján csereautó szolgáltatására nem köteles 
szerviz, javítás vagy egyéb ok miatt, úgy a Bérlő köteles a bérleti díjat megfizetni a szerviz 
vagy javítás idejére is. 

 
16. A gépjárművel kapcsolatos minden, nem rendeltetésszerű közúti eseményt (baleset, koccanás, 

üvegtörés, műszaki hiba, egyéb rongálódás stb.), valamint a gépjármű, illetve annak tartozékai 
(ideértve a rendszámtáblát), a gépjárműhöz tartozó dokumentumok eltűnését, feltételezett 
ellopását, megsemmisülését – függetlenül attól, hogy az biztosítási káreseménynek minősül, 
vagy sem –, továbbá a gépjármű jogi helyzetét veszélyeztető, vagy abban bekövetkezett 
változást (pl. zár alá vétel, lefoglalás, különösen külföldön történő lefoglalás, végrehajtási 
eljárás stb.) Bérlő szóban (telefonon, vagy személyesen) haladéktalanul köteles bejelenteni 
Bérbeadónak, majd a szóbeli bejelentést köteles az esemény bekövetkezését követő 
huszonnégy (24) órán belül írásban (fax, e-mail), az esemény részletes rögzítése mellett 
megerősíteni. Bérlő a rendszámtábla, dokumentumok elvesztéséből eredő, vagy a zár alá vétel, 
lefoglalás, különösen külföldön történő lefoglalás, végrehajtási eljárás miatt a Bérbeadót ért 
károkat, költségeket köteles megtéríteni teljes mértékben. 

 
 

VII.  
Kapcsolattartás a Felek között 

1. A szerződő Felek a jelen ÁSZF-ben és a bérleti szerződésben foglalt jogaik gyakorlása, 
feladataik, kötelezettségeik ellátása és teljesítése érdekében történő egymás közötti 
kapcsolattartásra a bérleti szerződésben kötelesek megjelölni az értesítési címüket, a 
kapcsolattartót és annak rövid úton (telefon, e-mail) való elérhetőségi lehetőségeit. 

 A kapcsolattartás elsődleges formája az elektronikus levél (e-mail). Az e-mailt Bérlő által 
befogadottnak kell tekinteni abban az esetben, ha Bérbeadónál az e-mail elküldése sikeresen 
megtörténik. 

2. Amennyiben a kapcsolattartásra megadott adatokban bármilyen változás várható vagy változás 
következik be, arról az érintett szerződő Fél köteles lehetőleg a változást megelőzően 5 
munkanappal, de legkésőbb a változást követő munkanapon, a másik szerződő Felet írásban 
értesíteni. Az ennek elmulasztásából eredő károk a mulasztó felet terhelik. 

3. A Bérbeadó a Bérlő részére szóló szerződéses ajánlatokat, nyilatkozatokat, értesítéseket, 
okmányokat elsődlegesen arra az e-mail címre küldi, amelyet a Bérlő e célból megadott 
részére.  
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4. A Bérbeadó a Bérlő részére szóló iratokat, értesítéseket postai kézbesítés esetén általában nem 
köteles ajánlottan, tértivevénnyel postára adni. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az 
eredeti irat másolati példánya a Bérbeadó birtokában van, továbbá a küldeményt a Bérbeadó 
postakönyve tartalmazza. 

5. A Bérbeadó által küldött írásos értesítéseket kézbesítettnek kell tekinteni a postára adást követő 
5. napon vagy a tértivevényen az átvétel napjaként megjelölt napon. Amennyiben mindkét 
dátum ismert, a küldeményt a tértivevényen az átvétel napjaként megjelölt napon kell 
kézbesítettnek tekinteni. A telefax útján küldött írásos értesítés a visszaigazolás megérkezése 
időpontjában, a személyesen átadott értesítés pedig az átadással tekinthető kézbesítettnek. 

 
 

VIII.  
A szerződés megszűnése, megszüntetése 

 
1. A bérleti szerződés az alábbi esetekben szűnik meg: 

• a II.1-2. pontokban meghatározottak szerint a szerződés lejáratakor, totálkár esetén azon a 
napon, amikor ennek tényéről a biztosító tájékoztatja a Bérbeadót, aki a gépjárművet a 
forgalomból kivonja;  

• lopási esemény esetén azon a napon, amikor a rendőrség a nyomozást lezárja és megtörténik 
a gépjármű forgalomból való kivonása. 

• 20%-ot meghaladó túlfutás esetén, ha a Bérbeadó emiatt a szerződést felmondja, 
• a jelen ÁSZF-ben meghatározott egyéb esetekben. 
  

2. Szerződő Felek a bérleti szerződést írásban, közös megegyezéssel is megszüntethetik.  
 
Bármelyik Szerződő Fél a bérleti szerződést a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén 
jogosult azonnali hatállyal felmondani.  
 
Amennyiben a Bérlő és a Bérbeadó között egyidejűleg több, bérleti szerződés is hatályban van, 
úgy Bérbeadó jogosult a Bérlő bármelyik bérleti szerződéssel összefüggésben tanúsított 
súlyosan szerződésszegő magatartására hivatkozással valamennyi hatályos bérleti szerződés 
vonatkozásában az azonnali hatályú felmondás jogát, továbbá az azonnali hatályú felmondás 
jogkövetkezményeit gyakorolni. 

 
3. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha a Bérlő  

• a bérleti szerződésből fakadó valamely fizetési kötelezettségével, írásos felszólítás és a 
kitűzött teljesítési póthatáridő ellenére az eredeti esedékességtől számított 30 napot 
meghaladó késedelembe esik; 

• a bérleti szerződésben rögzített tájékoztatási és értesítési kötelezettségének nem tesz eleget; 
• nem teszi lehetővé, hogy Bérbeadó gyakorolja az VI.11. pontban meghatározott ellenőrzési 

jogát; 
• a gépjármű használatát a bérleti szerződés alapján arra nem jogosult személy részére engedi 

át; 
• nem tartja be a gépjármű biztosítására vonatkozó feltételeket; 
• a gépjármű karbantartásáról, állagmegóvásáról nem gondoskodik megfelelően, illetve nem 

rendeltetésszerűen használja a gépjárművet (ideértve azt az esetet, amikor az előírt műszaki 
szemle lefolytatását az VI.11. pontban foglaltak szerint nem teszi lehetővé, továbbá, ha 
megszegi az VI.12-14. pontokban foglaltakat); 

• a gépjárművet átalakítja, annak műszaki paramétereit megváltoztatja, vagy egyéb olyan 
módosítást végez, amely meghaladja a szokásos használat körét; 
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• vagyoni, gazdálkodási, jogi helyzetében olyan mértékű változás következik be, amely a 
bérleti szerződés teljesítését veszélyezteti (pl. csődeljárás vagy felszámolási eljárás 
kezdeményezése az arra jogosult részéről); 

• a Bérbeadóval kötött más szerződését jelentősen megszegi;  
• ellene büntetőeljárás indul, vagy a bérleti szerződés megkötésével kapcsolatosan 

bűncselekmény alapos gyanúja merül fel; 
• korlátozottan cselekvőképessé, vagy cselekvőképtelenné válik, ismeretlen helyre, vagy 

külföldre távozik; 
• olyan felróható magatartást tanúsít, amely veszélyezteti a bérleti szerződés teljesítését vagy 

Bérbeadó jogait, ideértve a Bérlő valóságnak nem megfelelő adatszolgáltatását. Ebben a 
körben az is annak minősül, ha a Bérlő nem küldi meg a kilométeróra adatokat, vagy 
kiderül, hogy a küldött kilométeróra adatok eltérnek a tényleges kilométeróra adatoktól. 

• egyéb, jelen ÁSZF-ben foglalt esetek. 
 

Bérbeadó jogosult a Bérlő szerződésszegése esetén - kárenyhítési kötelezettsége körében 
eljárva, saját megítélése szerinti esetekben, előzetes figyelmeztetést és felszólítást követően - a 
műholdkövető rendszer segítségével – amennyiben ilyen a gépjárműben van – a gépjárművet 
mozgásképtelenné tenni és azt birtokába visszavenni. Az előre nem látható súlyos bérlői 
mulasztások esetében, így pl. amennyiben a Bérlő fizetési felszólítás ellenére 1 havi bérleti 
díjfizetési kötelezettségét elmulasztotta, Bérbeadó jogosult a gépjárművet külön ezen 
következményre való figyelmeztetés nélkül is mozgásképtelenné tenni és mindaddig 
mozgásképtelen állapotban tartani, amíg a bérleti díj tartozás megfizetésre nem kerül.  
 
A mozgásképtelenség időtartamára a Bérbeadót a szerződésben rögzített havi bérleti díj illeti 
meg figyelemmel arra, hogy a mozgásképtelenné tétel a Bérlőnek felróható okból történt. A 
mozgásképtelenné tétellel kapcsolatosan keletkező minden költség, szállítási költség, esetleges 
bírság, kár stb. a Bérlőt terheli, figyelemmel arra, hogy neki felróható okból került sor a 
mozgásképtelenné tételre.  
 
Amennyiben a tartozás befizetésre kerül, vagy más okból Bérbeadó úgy dönt, hogy a gépjármű 
mozgásképtelenségét megszünteti, úgy azt köteles 24 órán belül megtenni. A gépjármű 
mozgásképtelenségének megszüntetéséért Bérlőköteles a mindenkor hatályos díjtáblázat 
szerinti visszakapcsolási pótdíjat fizetni. 
 
Ha a mozgásképtelenség időtartama alatt azonnali hatályú felmondásra is sor kerül, úgy a 
bérleti díj tartozás megfizetését követően sem kerül sor a gépjármű mozgásképtelenségének a 
megszüntetésére. Ez esetben a Bérlő vagy köteles a Bérbeadó képviselőjének a gépjármű 
elvitelét lehetővé tenni vagy köteles a gépjármű Bérbeadó által megjelölt telephelyre történő 
szállításáról gondoskodni saját költségén. A Bérbeadó ugyanakkor jogosult ettől függetlenül, ha 
van rá fizikai lehetősége a gépjárművet bármely nyilvános helyről, parkolóházból Bérlő 
költségén elszállítani, elhozni. Ebben az esetben a szállítás költsége, az esetleges parkolással 
kapcsolatosan felmerülő költségek mind Bérlőt terhelik és Bérbeadó jogosult azokat Bérlővel 
szemben érvényesíteni. Ha a Bérbeadó részéről rendkívüli felmondásra kerülne sor és a Bérlő a 
gépkocsit nem szolgáltatja vissza, úgy a Bérlő köteles a visszaszolgáltatás elmulasztása miatt 
Bérbeadónak napi kötbért fizetni, amelynek mértéke másfélszerese a gépkocsi egy napra eső 
bérleti díja összegének.  
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4. Szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha a Bérbeadó 
 

• a bérleti szerződés szerint a Bérleti díj megfizetése ellenében vállalt szolgáltatások 
nyújtásának valamelyikét szándékosan három (3) alkalomnál többször elmulasztja, a Bérlő 
ezirányú írásos kérése ellenére; 

• nem biztosítja a gépjármű zavartalan használatához szükséges és kizárólag a tulajdonos 
által beszerezhető okmányokat és engedélyeket; 

• vagyoni, gazdálkodási, jogi helyzetében olyan mértékű változás következik be, amely a 
bérleti szerződés teljesítését veszélyezteti (pl. csődeljárás vagy felszámolási eljárás 
kezdeményezése az arra jogosult részéről). 

 
A fenti esetek bármelyikének bekövetkezésekor, a Bérlő által befizetett Óvadék teljes 
egészében visszajár. 

 
5. A bérleti szerződés azonnali hatályú felmondásáról az érintett Fél írásban értesíti a másik Felet, 

melynek formája lehet e-mail, tértivevényes küldemény vagy személyes kézbesítés. A bérleti 
szerződés akkor szűnik meg, mikor az azonnali hatályú felmondás kézbesítettnek tekintendő. 

 
6. A bérleti szerződés megszűnésének egyes eseteiben, így a szerződés lejárta esetén, idő előtti 

rendkívüli felmondása esetén, illetve 20%-ot meghaladó túlfutás miatti felmondás esetében a 
díjfizetési kötelezettség a bérleti szerződés megszűnéséig vagy a gépjárműnek a Bérlő általi 
visszaadását követő 7. munkanapig áll fenn, a kettő közül a későbbi időpont az irányadó. 

 
7. Határozott idejű bérleti szerződés esetén Bérbeadó a Bérlő rendes felmondását nem köteles 

elfogadni. Ebben az esetben a felmondást a Bérbeadó az alábbi feltételekkel fogadhatja el. 
 

- amennyiben a bérleti szerződés lejáratáig hátralévő futamidő kevesebb, mint 6 hónap, 
úgy 1 havi bérleti díj megfizetése; 

- amennyiben a bérleti szerződés lejáratáig hátralévő futamidő 6 hónapnál több, de 12 
hónapnál kevesebb, úgy 2 havi bérleti díj megfizetése; 

- amennyiben a bérleti szerződés lejáratáig hátralévő futamidő 12 hónapnál több, de 24 
hónapnál kevesebb, úgy 4 havi bérleti díj megfizetése; 

- amennyiben a bérleti szerződés lejáratáig hátralévő futamidő 24 hónapnál több, de 36 
hónapnál kevesebb, úgy 5 havi bérleti díj megfizetése; 

- amennyiben a bérleti szerződés lejáratáig hátralévő futamidő 36 hónapnál több, úgy 6 
havi bérleti díj megfizetése. 

 Határozott időtartamú szerződés fentiek szerinti felmondása esetén a – fent írtak mellett – a 
Bérlő elveszíti az Első Bérleti Díjból még be nem számított részt és az Óvadék teljes összegét. 

 
8. Felek rögzítik, hogy a bérleti szerződés totálkár és lopáskár esetén az autó, forgalomból történő 

kivonása napján szűnik meg, a Bérlő havi díjfizetési kötelezettsége addig a napig áll fenn.  
 
9. Amennyiben a bérleti szerződés a VIII.1-3. pontokban rögzített valamelyik módon megszűnik, 

Bérlő köteles a gépjárművet haladéktalanul Bérbeadó részére visszaszolgáltatni a Bérbeadó 
által meghatározott helyen és időpontban a bérleti szerződés szerinti felszereltséggel és 
tartozékaival együtt a normál elhasználódást figyelembe véve a Bérlő által történő átvételkori 
állapotnak (gumiabroncs, felni) megfelelően. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Bérlő a 
Bérbeadó által meghatározott időpontban és helyen, de legkésőbb a szerződés megszűnését 
követő három (3) napon belül alapos ok nélkül az általa használt gépjárművet a Bérbeadónak 
nem szolgáltatja vissza, a Bérbeadó jogosult választása szerint a műholdkövető rendszer 
segítségével az autót mozgásképtelenné tenni és azt birtokába visszavenni, illetve a magyar 
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jogszabályok szerint biztosított intézkedéseket megtenni az illetékes hatóságok felé (rendőrség, 
bíróság stb.) a gépjármű birtokának visszaszerzése érdekében, ideértve a gépjármű forgalomból 
történő kivonását is. A visszavett gépjárművet Bérbeadó jogosult a Bérlő hozzájárulása nélkül, 
harmadik személy részére újra bérbe adni, vagy más módon hasznosítani. Bérbeadót a 
Szerződés megszűnésének időpontjától kezdődően – függetlenül a birtokba vétel időpontjától 
és helyétől - nem terheli semmilyen felelősség a Bérlő által a gépjárműben hagyott dolgokért.   

 
 

IX.  
Elszámolás 

1. A bérleti szerződés megszűnésével Szerződő Felek kötelesek egymással elszámolni az 
alábbiakban foglaltak szerint. Amennyiben a bérleti szerződést a Felek közös megegyezéssel 
szüntetik meg, úgy az erre vonatkozó megállapodásuk az irányadó. 
 

2. A határozott idő lejárta szerinti megszűnése esetén 
 

Bérlő köteles megfizetni Bérbeadó részére a bérleti szerződés megszűnését követő 5 napon 
belül:  
- a bérleti szerződés megszűnéséig a Bérbeadónak járó Bérleti díjakat azok esetleges 
járulékaival együtt; 
- a bérleti szerződés alapján Bérbeadónak esetlegesen járó összeget; 
- a Választott szervizcsomag költségéből a Bérbeadó által előre már kifizetett, de még igénybe 
nem vett szolgáltatásra jutó részt; 
- a gépjármű birtokba vételével kapcsolatosan a Bérbeadónál felmerült költségeket; 
- amennyiben a gépjármű visszaszolgáltatására nem a Bérbeadó által meghatározott időpontig 
került sor, a bérleti szerződés megszűnése és a tényleges birtokbavétel közötti időtartamra a 
díjszabályzat szerint számított kötbért. 

Amennyiben a bérleti szerződés megszűnt, akkor Bérbeadó az Óvadék – jelen ÁSZF V. 5. 
pontja szerint igénybe vett összegével csökkentett - összegét Bérlő részére visszafizeti a Bérlő 
által megjelölt bankszámlára történő utalással. Amíg Bérlő nem jelöl meg a fenti célból 
bankszámlaszámot, Bérbeadó a kifizetendő összeget Bérlő költségére felelős őrzésbe veszi, 
mely költség a kifizetendő összegből levonható. 

 
A bérleti szerződésnek a határozott idő lejártával történő megszűnése esetén az elszámolás 
keretében a Gépjármű aktuális kilométeróra állása összehasonlításra kerül a Bérlő részére adott 
ajánlat szerinti, tervezett futásteljesítménnyel (kilométer elszámolás). 
 
Amennyiben a Gépjármű aktuális kilométeróra állása magasabb, mint a Bérlő részére adott 
ajánlat szerinti tervezett időarányos futásteljesítmény, a Bérbeadó jogosult az ebből eredő, a 
jelen Szerződésben rögzített, túlfutásra megállapított bérleti díjkülönbség összegét a Bérlőnek 
kiszámlázni, aki köteles azt megfizetni, vagy a Bérbeadó jogosult azt az Óvadék összegéből 
levonásba helyezni. 
 
A bérleti szerződésnek a határozott idő lejártával történő megszűnése esetén az elszámolás 
keretében Bérbeadó a kilométer elszámolást követően a nem rendeltetésszerű használatból 
eredő károkat az Audatax vagy más hasonló rendszer alapján határozza meg. Ezen károk 
összegét Bérlő köteles Bérbeadó értesítése alapján megfizetni Bérbeadó részére.  

 
3. Elszámolás a szerződés totálkár következtében történő megszűnése esetén 
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A bérleti szerződésnek totálkár következtében történő megszűnése esetén az elszámolásra a 
X.1. pontban meghatározott szabályok irányadóak azzal, hogy Bérlő a hátralévő bérleti időre 
vonatkozó bérleti díj megfizetésére nem köteles, azonban amennyiben a Káresemény után a 
biztosító megtagadja a kártérítést, vagy a kártérítési összeg nem fedezi a Bérbeadó teljes kárát 
és a kár megtérítése a Bérbeadó által kötött CASCO biztosítás hatálya alá tartozik, úgy a kárnak 
a kártérítési összeggel nem fedezett részét a Bérlő köteles megfizetni a fenti összegeken felül, 
amely bérlői fizetési kötelezettségbe Bérbeadó az óvadékot és az Első Bérleti Díj még be nem 
számított részét beszámítja. 
 
Felek megállapodása alapján, amennyiben a kiesett gépjármű pótlására a Felek új bérleti 
szerződést kötnek, úgy Bérbeadó az óvadékot és az Első Bérleti Díjat az új bérleti szerződés 
alapján elhelyezendő óvadékba beszámítja.  
 

4. Elszámolás a bérleti szerződésnek lopás következtében történő megszűnése esetén 
 

A bérleti szerződésnek lopás következtében történő megszűnése esetén az elszámolásra a X.1. 
pontban meghatározott szabályok irányadóak azzal, hogy a Gépjármű aktuális kilométer állása 
becslés alapján kerül meghatározásra, továbbá a Bérlő a hátralévő bérleti időre vonatkozó 
bérleti díj megfizetésére nem köteles, de amennyiben a Káresemény után a biztosító 
megtagadja a kártérítést, vagy a kártérítési összeg nem fedezi a Bérbeadó teljes kárát, úgy a 
kárnak a kártérítési összeggel nem fedezett részét a Bérlő köteles megfizetni a fenti összegeken 
felül, amely bérlői fizetési kötelezettségbe Bérbeadó az óvadékot és az Első Bérleti Díj még be 
nem számított részét beszámítja. 
 
Felek megállapodása alapján, amennyiben a kiesett gépjármű pótlására a Felek új bérleti 
szerződést kötnek, úgy Bérbeadó az óvadékot az új bérleti szerződés alapján elhelyezendő 
óvadékba beszámítja. 
 
 

X. 
 Egyéb rendelkezések 

1. A bérleti szerződés aláírásával Bérlő kifejezetten hozzájárul az általa a Bérbeadónak bármely 
formában megadott/ rendelkezésre bocsátott személyes adatainak a Bérbeadó által marketing 
célból, postai, e-mail, sms vagy telefonon történő felhasználásához. Amennyiben a Felhasználó 
nem kíván ilyen jellegű megkereséseket kapni, abban az esetben az info@cerent.hu címre 
küldött e-mailben vonhatja vissza a hozzájárulást. 

2. Felek kijelentik és tudomásul veszik, hogy a jelen Szerződés bármely pontja csak írásban, 
közös megegyezéssel módosítható, amely módosítás hatályba lépéséhez a Bank engedélye 
szükséges. 

3. Felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni, az esetlegesen felmerülő vitás 
kérdéseket igyekeznek békés úton megoldani. Ennek eredménytelensége esetén minden, a 
bérleti szerződésből és jelen ÁSZF alkalmazásából adódó vagy azzal összefüggésben álló, 
különösen a szerződés megszegése, fennállása, érvényessége vagy értelmezése tekintetében 
keletkező vitájuk esetén – perértéktől függően - alávetik magukat a Budai Központi Kerületi 
Bíróság, illetőleg a Székesfehérvári Törvényszék illetékességének. 

 
4. A Jelen ÁSZF-ben és mellékleteiben, továbbá a bérleti szerződésben és mellékleteiben nem 

szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok, ezen belül különösen a 

mailto:info@cerent.
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Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezései az irányadók azzal, hogy Felek 
kifejezetten kizárják a magyar nemzetközi magánjog kollíziós normáinak alkalmazását. 

 
Az ÁSZF és mellékletei a bérleti szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A bérleti szerződés 
csak mellékleteivel együtt érvényes. 
 
A jelen ÁSZF angol német és magyar nyelven készült, a három változat összeütközése esetén a 
magyar nyelvű változat az irányadó. 

 
 
Budapest, 2018. október 1. 
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CE Rent Zrt. 
 
 
 
Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 
1. számú melléklet 

 
 

 
Díjszabályzat 
hatályos: 2018.10.01 

 
 

Megnevezés Díj mértéke a szerződés pénzneme szerint az 
adott pénznemben 

 EUR HUF 
késedelmi díj* 50 16.000 
késedelmi kamat LIBOR  

+ 8% 
MNB alapkamat  

+ 8% 
szabálysértés, bírság ügyintézési 
díj (1. felszólítás) 

20 6.400 

szabálysértés, bírság ügyintézési 
díj (2. felszólítás) 

20 6.400 

kötelező szerviz elmulasztásának 
díja 500 km-en túli túllépés esetén 

35 + minden 
megkezdett 100 km-re 

10 

10.000 + minden 
megkezdett 100 km-

re 3.000 
átszerződési díj 100 32.000 
gépjármű tiltás feloldásának díja 50 16.000 
túlfutás díja 0,25 / km 80 / km 
az időn túl visszaszolgáltatott 
gépjárművekre vonatkozó kötbér** 

100 / nap 30.000 / nap 

 
*Késedelmi díj minden olyan bérleti díj számla esetén felszámításra kerül, melynek teljesítése a fizetési határidőt 
követő 15 napon belül nem kerül megfizetésre. Megfizetésnek az összeg CE Rent Zrt. ÁSZF-ben rögzített Raiffeisen 
banknál vezetett számláján történő jóváírás számít. 
**Amennyiben a gépjármű visszaszolgáltatására nem a Bérbeadó által meghatározott időpontig került sor, a bérleti 
szerződés megszűnése és a tényleges birtokbavétel közötti időtartamra a fentiek szerint számított kötbért kell 
megfizetni. 
 
 
 


