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Gépjármű-bérbeadási szerződés 
 

1) A bérlő felelőssége tudatában kijelenti, hogy a felmutatott személyi igazolvány adatai a valóságnak megfelelnek és 
a megadott címen elérhető. 

 
2) A bérbe adó kiköti, hogy az autót csak az vezetheti, aki jelen bérlési szerződésen feltüntetésre került. 

 
3) A szerződés csak a feltüntetett határnapig érvényes, meghosszabbítása csak új szerződés esetén lehetséges. 

Minimális bérlési időtartam: 1 nap. Egy kölcsönzési nap 24 órából áll, mely az autó átvételekor kezdődik. Minden 
megkezdett 24 óra teljes napnak számít. 

 
4) Ha a bérbevevő a szerződés lejárta után nem hozza vissza az autót, köteles minden megkezdett nap után 50% 

felárat fizetni a napidíjra. Ha a bérbevevő a szerződés lejárta után 24 óra elteltével nem jelentkezik, a bérbeadó 
rendőrségi feljelentést tesz lopás vétsége miatt a bérbevevő ellen, egyidejűleg igényt tart a kaució teljes összegére. 

 
5) A bérvevő és a vezető az iroda megbízottja előtt meggyőződik az autó tartozékainak meglétéről, melyek hiánytalan 

átvételét jelent szerződés aláírásával nyugtázza. Tartozékok: mentőláda, elakadásjelző-háromszög, izzókészlet, 
tanksapka, pótkerék, emelő+kulcs, rádió+antenna. Ha a tartozékok hiányosan kerülnek vissza a bérlet lejártakor, 
akkor a bérbeadónak joga van azok anyagi kárpótlásához, amit a kaucióból is megtehet. Az autóra előírt 
üzemanyag használat a bérbevevőre kötelező. A bérlő az autót tisztán, tele tankkal veszi át, melyet aláírásával 
egyidejűleg elismer. Ha az autó szennyezetten és/vagy üzemanyag hiánnyal kerül vissza, tisztításának költsége 
illetőleg az üzemanyagpótlásra fordított összeg a kaucióból kerülhet levonásra. . A kereskedés a mosás költségét 
2.790,- Ft-ban állapítja meg. 

 
6) Szerződés- és rendeltetésszerű használat: ha a bérbevevő, vagy vezető az autót nem a KRESZ által előírt és 

meghatározott módon használja, akkor a bérbeadó anyagi és büntetőjogi felelősségre vonását kezdeményezi. A 
bérbevevő naponta, indulás előtt köteles ellenőrizni a forgalombiztonsági berendezéseket: fék, kormány, világítás, 
hűtővíz stb. A bérbevevő tudomásul veszi, hogy a saját hibájából eredő kárt köteles megtéríteni. Ennek 
megfelelően őt terheli a casco önrész, késedelmi pótlék, díjkiesésből származó anyagi veszteség pótlása. Lopás, 
vagy bármilyen erkölcsi, anyagi rongálásért a teljes anyagi kártérítést a bérlő köteles legkésőbb 15 napon belül 
megfizetni. A bérbeadót ért anyagi kár a kaucióból levonható. A bérbevevő korlátlan anyagi felelőséggel tartozik, 
ha akár Ő, akár a vezető az autót alkohol, kábítószer, illetve hasonló hatású gyógyszerek befolyása alatt vezeti, 
vagy ezek valamelyikét megkísérli. A bérbevevő tudomásul veszi, hogy a szakszerűtlen üzemeltetésből, esetleges 
rendeltetésellenes használatból eredő mindennemű meghibásodás javítási és vontatási költségei őt terhelik.  

 
7) A bérbe vett személygépkocsit tilos másnak kölcsönbe-bérbe adni, gépkocsi versenyzésre, vagy arra való 

felkészüléshez, valamint másik jármű vontatására használni. 
 

8) Követendő eljárás a személygépkocsi meghibásodása esetén: ha a bérbevevő üzem közben rendellenességet észlel 
(olajnyomás megszűnése, túlmelegedés, elektromos zavar) köteles megtenni minden tőle elvárhatót a károsodás 
bekövetkezésének elkerülése érdekében. Amennyiben a személygépkocsi mozgásképes, úgy köteles azt a Kristóf 
Autóház Kft telephelyére visszavinni. A telephelyet meghibásodás, vagy sérülés esetén haladéktalanul értesíteni 
kell, majd a továbbiakban a telephely utasítása szerint kell eljárni. Mozgásképtelenné válás esetén a bérbevevő 
köteles minden tőle elvárhatót megtenni annak érdekében, hogy a személygépkocsi tárolása zárt helyen történjen. A 
tárolás helyéről a bérbeadót haladéktalanul értesíteni kell. Defektes gumi javítása, cseréje parkolási és révdíjak 
költségei a bérlőt terhelik. A bérbeadó a gépkocsi előre nem várható meghibásodásból a bérbevevőt ért kárért a 
felelősségét kizárja. A szerződés megszegése illetve rendeltetésellenes használat miatti meghibásodás esetén a 
személygépkocsi telephelyre szállításának költségei ugyancsak a bérbevevő terhelik. 

 
9) A bérbevevő jelen szerződés aláírásával nyugtázza, hogy a kézi és lábfék próbája, világítás és jelzőberendezések 

ellenőrzése, gumit légnyomásának ellenőrzése, generátortöltés, motorolaj, üzemanyag, akkumulátor savszint, 
hűtőfolyadék, karosszéria és belső kárpit, valamint a kormánymű ellenőrzése egyidejűleg rövid futópróba 
megtörtént. Mindennek megfelelően a bérbevevő jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a személygépkocsi 
közúti közlekedésre alkalmas műszaki és esztétikai állapotban van. A bérlő kijelenti, hogy az autót tiszta 
állapotban, tele tankkal vette át.   

10) A bérbevevő kinyilvánítja, hogy jelen gépjármű-bérbeadási szerződés feltételeit áttanulmányozza és az abban 
foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

 
11) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK idevonatkozó fejezetei az érvényesek. Szerződő felek 

vitás esetekben a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság kizárólagossággát kötik ki. 
 

Sérülések vagy észrevételek leírása az autó elvitelekor! 


