Bérleti szerződés általános rendelkezések
Az alábbi rendelkezések a Bérleti Szerződés szerves és elválaszthatatlan részét képezik, amit a Bérbeadó
és a Bérlő az AutoPal szolgáltatásainak használatával önmagukra nézve kötelezőnek ismer el. Jelen
rendelkezések az AutoPal általános szerződési feltételeivel együtt értelmezendőek.
1.

A Bérbeadó kijelenti és szavatol azért, hogy a gépjármű vagy az ő tulajdonát képezi, vagy ő az
üzembentartó vagy egyéb más jogcímen jogosult a gépjármű bérbeadására, illetve hogy a bérlet
időtartama alatt harmadik személynek a gépjárműre vonatkozólag nincs olyan joga vagy igénye, amely
a használatot akadályozná, korlátozná vagy kizárná. A Bérbeadó köteles a Bérlő valamennyi olyan kárát
megtéríteni és a Bérlőt valamennyi olyan követeléstő l megóvni, mentesíteni és azokért akár
közvetlenül helytállni, mely a jelen pontban foglaltak megszegésébő l fakad, vagy azzal függ össze.

2.

A Bérbeadó továbbá szavatol azért, hogy a gépjármű az átadáskor a rendeltetésszerű használatnak
megfelelő műszaki és esztétikai állapotban van. A Bérlő kijelenti, hogy a gépjárművet kipróbálta, annak
teljes műszaki tulajdonságáról és kezeléséről őt a Bérbeadó részletesen tájékoztatta. A Bérbeadó a
Bérlő, vagy utasai által elszenvedett személyi sérülésekért, illetve a gépjárműben elhelyezett
tárgyakért, értékekért, azok károsodásáért vagy eltűnéséért nem felel. A Felek a gépjármű állapotát
mind átadáskor, mind átvételkor az alábbi leírásnak megfelelően kötelesek rögzíteni.

3.

A Bérlő köteles a gépjárművet, annak okmányait és tartozékait kellő gondossággal használni, kezelni
és megóvni, így különösen a gépjárművet használaton kívül – bármilyen rövid időre – minden esetben
lezárni, a gépjárműben értéket nem hagyni, a gépjárművel lehetőleg őrzött vagy zárt helyen parkolni,
és egyébként a gépjármű elhagyásakor fokozott körültekintést tanúsítani. A Bérlő mindig köteles a
gépjármű kulcsát és forgalmi engedélyét magánál tartani. A Bérlő teljes felelősséggel tartozik a
gépjárműért, az abban bekövetkező károkért, valamint a Bérbeadót érő olyan károkért, amelyek a
bérletből erednek.

4.

A Bérlő nem felelős a gépjárműnek a bérlet ideje alatt bekövetkező műszaki meghibásodásáért,
amennyiben az rendeltetésszerű használat mellett következik be. A rendeltetésszerű használat mellett
fellépő hiba a Bérbeadó felelősségi körébe tartozik. A Bérlő kizárólag akkor kötelezhető a műszaki hiba
javítási költségének viselésére, ha a hiba bizonyítottan az ő rendeltetésellenes használatának tudható
be. A Bérlő ugyancsak nem felelős a gépjármű rendeltetésszerű használatával járó szokásos mértékű
kopás és elhasználódás megtérítéséért – beleértve különösen, de nem kizárólag a kisebb
kavicsfelverődéseket, illetve karcolásokat.

5.

Az AUTOPAL - UNIQA Casco biztosítás fedezete alatt álló gépjárművek esetén biztosítási eseménynek
minősülő káresemény esetén a Bérlő kizárólag az UNIQA Biztosító Zrt. által az AutoPal felhasználói
számára kínált csoportos casco biztosítás feltételei szerint, az e biztosítás szerinti önrész mértékéig
felel a gépjárműben bekövetezett kárért. Nem biztosítási eseménynek minősülő károk esetén a Bérlő
felelőssége korlátlan. A Bérbeadó saját casco biztosításának fedezete alatt álló autók esetében a Bérlő
felelőssége eszerint a biztosítás szerint kerül meghatározásra. A casco biztosítás nélkül bérbeadott
gépjárművek esetében a Bérlő anyagi felelőssége korlátlan. Egy esetleges káresemény rendezésében
az AutoPal kizárólag az AUTOPAL - UNIQA Casco biztosítás fedezete alatt álló gépjárművek esetében
köteles közreműködni.

6.

A gépjármű vezetésére a Bérlő, valamint a foglalás során az AutoPal rendszerében rögzített és
ellenőrzött személy(ek) jogosult(ak). A Bérlő és a gépjármű vet vezető egyéb személy köteles a
gépjármű vet a közlekedési szabályok és valamennyi irányadó jogszabály és egyéb kötelező elő írás
betartásával vezetni és a gépjármű vet mindenben ezeknek megfelelő en használni. A Bérlő köteles az
ezen szabályok és előírások be nem tartásából származóan a gépjárműben bekövetkező anyagi
károkat, továbbá bírságokat, és egyéb költségeket – így különösen a gyorshajtási bírságot, parkolási
pótdíjakat, illetve egyéb közigazgatási bírságokat – akár utólag, a bérleti időtartam lejártát követően is
kiegyenlíteni vagy a Bérbeadó részére megtéríteni. A Bérlő hozzájárul adatainak kiadásához a
rendőrségi és egyéb szabálysértési vagy büntető eljárásokkal kapcsolatban.

7.

Amennyiben a Bérbeadó a gépjármű profilján feltüntetett módon korlátozást határozott meg a bérleti
díjban foglalt futásteljesítmény tekintetében, a bérleti díj egyégesen minden autó esetében az alábbi
km futást foglalja magában. A fel nem tüntetett napok esetében a korlátozás napok alapján arányosítva
kerül meghatározásra. Az esetleges túlfutásért fizetendő túlfutási díj a bérlet végét követően kerül
elszámolásra.

1 nap esetén: 400 km
2 nap esetén: 700 km
3 nap esetén: 950 km
4 nap esetén: 1 150 km
5 nap esetén: 1 300 km
6 nap esetén: 1 400 km
7 nap esetén: 1 500 km
14 nap esetén: 2 500 km
30 nap esetén: 4 000 km
8.

A Bérlő kifejezetten nyilatkozik arról, hogy a gépjárművet a Bérbeadó a bérleti időtartam idejére a
Bérlő használatába adta, így a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 21/A. § (2) és (4) bekezdése
alapján a törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott szabálysértések elkövetése esetén a
közigazgatási bírságot a Bérlővel szemben kell kiszabni. A Bérbeadó a kimentést a jelen szerződéssel
igazolja.

9.

A Szerződő felek megállapodnak, hogy a bérlet ideje alatt felmerülő költségek, mint például üzemanyag
költség, parkolási-, vagy úthasználati díjak a Bérlőt terhelik. A Szerződő felek továbbá megegyeznek,
hogy a gépjármű napi karbantartása és átvizsgálása a Bérlő feladata, minden egyéb javítás és műszaki
mentés a Bérbeadót terheli. Műszaki meghibásodás esetén a Bérlő csak a Bérbeadó előzetes
hozzájárulásával végeztethet javítást, kivéve a kis értékű, legfeljebb 10.000,- Ft értékhatárt meg nem
haladó javíttatást. Ennek költségét Bérbeadó a bérleti időtartam lejártakor számla ellenében köteles
megtéríteni.

10. A gépjármű meghibásodása vagy egyéb okból bekövetkező használhatatlansága esetén a bérlet
megszű nik. A használhatatlanság bekövetkeztét követő naptól a Bérlő az eredeti bérleti időszak végéig
számított bérleti-, és szolgáltatási díjak visszatérítésére jogosult. A Bérlő a foglalás meghiúsulása vagy
megszűnése esetén sem a Bérbeadóval, sem az AutoPallal szemben kártérítésre nem jogosult.
11. A Bérlő köteles a gépjárművet az előírt minőségű üzemanyaggal tankolni és azt az átvételkori
üzemanyagszinttel azonos szinten visszaszolgáltatni, vagy annak ellenértékét a Bérbeadónak
megtéríteni – függetlenül attól, hogy a gépjármű visszaszolgáltatására a bérleti időtartam lejárta,
műszaki meghibásodás vagy egyéb ok miatt kerül sor.
12. A gépjárművet kifejezetten tilos
-

másnak bérbe, illetve kölcsön adni, a Bérleti Szerződésben nem szereplő személynek a vezetést a
Bérbeadó előzetes írásos engedélye nélkül átengedni,

-

áruszállításra, vontatásra használni, azzal kereskedelmi vagy egyéb szolgáltatásokat nyújtani, azt
üzletszerűen személyszállításra használni,

-

sportrendezvényekre nevezni, azzal versenyezni,

-

hűtőfolyadék, kenőolajok elfolyása, ill. az ellenőrző műszerek tiltó jelzése esetén használni, vagy

-

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

13. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Bérlő minden rendkívüli eseményről köteles a Bérbeadót
értesíteni és vállalja, hogy az egyeztetésnek megfelelően jár el. Baleset esetén köteles kellő
gondossággal eljárni, az ügy tisztázására mindent megtenni, a káreseményben résztvevők minden
lehetséges adatát beszerezni. A Bérlőnek nincs megegyezési joga, a Bérbeadó sérelmére semmilyen
elismerő nyilatkozatot nem tehet.
14. Sérülés vagy műszaki meghibásodás esetén, ha a gépjármű üzemképtelenné válik, a Bérlő a
Bérbeadóval folytatott egyeztetést követően köteles a gépjármű biztonságos helyre történő
elszállíttatásáról és esetleges tárolásáról gondoskodni. A Bérbeadó a sérülés vagy műszaki
meghibásodás helyszínére és időpontjára való tekintettel az elszállítást és tárolást illetően kizárólag
ésszerű elvárásokat támaszthat a Bérlővel szemben. Amennyiben a Bérbeadó nem elérhető, a Bérlő
saját belátása szerint járhat el, a Bérbeadó erre hivatkozva utólagos követeléseket nem támaszthat.
Az elszállítás vagy tárolás költsége sérülés esetén a gépjárműre vonatkozó casco biztosítás feltételeire
figyelemmel a Bérlőt terheli. Műszaki meghibásodás esetén az elszállítás vagy tárolás költsége
kizárólag a nem rendeltetésszerű használatból származó meghibásodás esetén terheli a Bérlőt.

15. A Bérlő köteles a gépjárművet és tartozékait a fent megjelölt helyen és időpontban – a normál
amortizációt figyelembe véve – az átvételkorival megegyező állapotban visszaadni. Ennek hiányában
kártérítés fizetésére kötelezett. A kártérítés összege az alap napi bérleti díj háromszorosa, plusz
minden megkezdett nap után az esedékes alap napi bérleti díj. Amennyiben a Bérlő a gépjárművet
rendeltetésellenesen használta, az különlegesen szennyezett, az ebből származó kárt és költségeket a
Bérlő köteles megtéríteni. A Bérlő köteles ezen felül minden, a visszaszolgáltatásig felmerülő kárt és
költséget a Bérbeadónak megtéríteni.
16. A Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben Bérlő a Bérleti Szerződés lejártát követő 24 órán belül az
általa bérelt gépjárművet – erre vonatkozó eltérő megállapodás hiányában – nem szolgáltatja vissza,
úgy a Bérbeadó a Btk. 372. §-ba ütköző sikkasztás bűncselekmény gyanúja miatt jogosult a Bérlővel
szemben feljelentést tenni, illetve a gépjármű körözését kezdeményezni. Ugyanígy járhat el a
Bérbeadó, ha más körülmények a fentebb említett gyanút megfelelően megalapozzák.
17. A Bérbeadó minden, a Bérlővel szemben a bérleti időtartam lejártakor fennálló, vagy azt követően
felmerülő követelését az AutoPal bevonásával köteles érvényesíteni. Ennek megfelelően a Bérbeadó
semmilyen költség készpénzben történő megfizetését nem követelheti a Bérlőtől. A készpénzes
fizetés, illetve annak követelése az AutoPal Általános Szerződési Feltételeinek megsértését jelenti, és
a felhasználói jogok felfüggesztésével járhat. A Bérbeadó csak olyan egyéb díjat vagy költségtérítést
követelhet a Bérlőtől, ami az AutoPal felhasználási feltételei között szerepel.
18. A Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen Bérleti Szerződés időtartamának módosítása kizárólag a
www.autopal.hu rendszerén keresztül rögzítve érvényes. A bérleti időtartam hosszabbítása kizárólag
a Bérbeadó visszaigazolását követően válik érvényessé. A Bérlőnek a hosszabbítási igényét az eredeti
bérleti idő tartam lejártát megelőzően legalább 24 órával meg kell tennie.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
A Szerződő felek a Bé rleti Szerző dé s elfogadásával továbbá igazolják, hogy a www.autopal.hu oldalán
található általános szerző dé si felté teleket, valamint – amennyiben a bérletre alkalmazandó, az UNIQA
CASCO biztosítási tájékoztatóját – elolvasták, azokat elfogadták é s magukra né zve kö telező nek ismerik el.

