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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 
 
 

1. A jelen mellékletben vagy a bérleti szerződésben foglaltak nem teljesítése, illetve 
megszegése esetén a Bérbeadó jogosult a gépjármű bérbeadására létrejött bérleti 
szerződést ("bérleti szerződés") azonnali hatállyal felmondani és a bérleti szerződés tárgyát 
képező gépjárművet ("gépjármű") előzetes figyelmeztetés nélkül a birtokába venni. A 
Bérbeadó előbbi eljárásával összefüggésben a Bérlőt, illetve a gépjármű használatára 
jogosult személyt ("használó") birtokvédelem nem illeti meg, továbbá a Bérbeadó ezen 
eljárása nem tekinthető tilos önhatalomnak. A Bérbeadó nem tartozik felelősséggel a 
gépjárműben az előzőek szerinti birtokbavételkor fellelhető, a Bérlő, a használó, avagy 
valamely harmadik személy tulajdonát képező dolgokban bekövetkezett károkért. A 
Bérbeadó felmondását nem köteles írásban megküldeni a Bérlőnek, a felmondás a 
gépjármű előzőek szerinti birtokbavételére irányuló bérbeadói cselekménnyel – mint 
ráutaló magatartással – jogszerűen közöltnek minősül. 

 
2. A Bérlő a gépjárművet kizárólag az Európai Unió területén belül jogosult használni. A 

gépjármű az Európai Unió területén kívül történő használatához a Bérbeadó előzetes külön 
írásbeli engedélye szükséges. A Bérbeadó jogosult a jelen pontban foglalt rendelkezések 
megsértése esetére az ebből eredő vagy ezzel összefüggésben előálló valamennyi kár és 
egyéb költség Bérlőre történő továbbhárítására. 

 
3. A gépjármű kizárólagos használója bérlőt képviselő vezető tisztségviselő, aki a szerződés 

lejártakor az autót közvetlenül Bérbeadónak szolgáltatja vissza, vagy az általa 
meghatalmazott olyan személy, aki a használat megkezdése időpontjában a 21. életévét 
már betöltötte, továbbá érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik és ezen engedélyt 
legalább egy éve szerezte.   
 

4. A Bérlő semmilyen körülmények között nem jogosult a következőkre: 
 

a) a gépjármű vezetését a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye hiányában harmadik 
személynek átengedni; 

b) a gépjárművel bármilyen típusú versenyen, illetve vetélkedőn vagy hasonló 
eseményen részt venni; 

c) a gépjárművet üzletszerűen személyszállításra használni, illetőleg azt albérletbe 
adni; 

d) a gépjárművet szeszesitaltól befolyásolt állapotban, avagy a vezetési képességre 
hátrányosan ható szer befolyása alatt, továbbá járművezetésre egyébként 
alkalmatlan állapotban vezetni; 

e) a gépjárműben dohányozni, ennek megsértése esetében a Bérlő köteles a 
Bérbeadónak 100.000 Ft + áfa összeget haladéktalanul megfizetni. 

 
5. A szerződésbe ütköző használat esetén Bérlő, illetve az ebből eredő valamennyi 

következményért teljes körűen felel. 
 

6. A bérlet maximum a bérleti szerződésben rögzített futásteljesítményt foglalja magában. Az 
esetleges többlet kilométer-felhasználás ellenértékét a Bérlő a bérlet lezárásakor köteles 
megfizetni. 

 
7. A Bérlő felelősséggel tartozik a gépjármű Bérbeadó általi visszavételéig keletkezett 

sérülésekért abban az esetben is, ha a Bérlő a gépjármű visszaszolgáltatásakor az átadás-
átvételi jegyzőkönyv aláírását elmulasztja (pl. a gépjárművet félfogadási időn kívül adja le 
vagy nem, várja meg az ellenőrzést), illetve megtagadja, vagy a gépjárművet nem a 
Bérbeadó munkatársa részére szolgáltatja vissza. 

 
8. A Bérlő köteles a szervizigényt a gépjármű kötelező szervizelésére a szervizkönyvben 

megjelölt futásteljesítményt vagy időpontot 1000 km-rel vagy 14 nappal megelőzően 
(illetve amennyiben a gépjármű fedélzeti computere erre alkalmas, ennek jelzését 
követően) a Bérbeadónak jelezni, és a Bérbeadó által megadott időpontban és helyszínen a 
szervizelését elvégeztetni. 

 
9. A gépjárműhöz tartozó kötelező, valamint az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megjelölt 

extra tartozékokon kívül bármilyen egyéb alkotórész, vagy tartozék (pl. spoiler, alufelni) a 
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gépjármű átadás-átvételét követően kizárólag a Bérbeadó előzetes, írásbeli jóváhagyásával 
szerelhető fel és használható. A hozzájárulás nélkül felszerelt előzőek szerinti 
vagyontárgyakat a Bérlő köteles haladéktalanul a Gépjármű állagsérelme nélkül a 
gépjárműből saját költségén eltávolítani, ennek hiányában a Bérbeadó – választása szerint 
– jogosult azt a Bérlő költségére eltávolíttatni, vagy a gépjárműben hagyni, amely esetben 
azonban a Bérlő semmilyen jogcímen nem tarthat igényt az ellenértékre a Bérbeadótól. 

 
10. Bármilyen megjelölés, matrica, amely 50 cm2-nél nagyobb felületet foglal el, kizárólag a 

Bérbeadó előzetes, írásbeli jóváhagyásával szerelhető fel és használható. Amennyiben a 
gépjárműre e jóváhagyás hiányában ilyen matrica, felirat vagy bármilyen egyéb megjelölés 
kerül, azt a Bérlő köteles haladéktalanul eltávolítani, ezt Bérbeadónak haladéktalanul 
írásban jelezni, ennek hiányában azt a Bérbeadó – a Bérlő költségére – eltávolíttathatja. 
Felek rögzítik, hogy az egyes hirdetések tartalmával összefüggő szerzői  és általános 
polgári jogi felelősségét a Bérlő viseli, amely teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik a 
Bérbeadó irányában, akkor is, ha harmadik személy kártérítési igénnyel lép fel a 
Bérbeadóval szemben. 

 
11. A gépjármű meghibásodása esetére – amennyiben az a bérleti szerződésben 

szolgáltatásként rögzítve van –, a Bérbeadó 24 órán belül – nem feltétlenül azonos típusú, 
de legalább Aygo típusú – csereautót biztosít. A Bérlő tudomásul veszi, hogy e szolgáltatás 
kizárólag belföldön, vehető igénybe. Amennyiben a jelen pont szerinti csereautó biztosítása 
a gépjárműben a Bérlő által okozott meghibásodás következtében válik szükségessé, a 
szolgáltatás költségeit – a Bérbeadó eltérő nyilatkozata hiányában – a Bérlő köteles viselni. 
Bérlő tudomásul veszi, hogy a gépjárműben bekövetkezett meghibásodással 
összefüggésben fennálló bérlői, illetve használói önhiba hiányának igazolása a Bérlőt 
terheli. Ha a gépjárművet ellopják és ez nem a Bérlő hibájából történik (ez nem áll fenn 
akkor, ha az esetet követően a Bérlő nem adja át azonnal a gépjármű kulcsát, valamint 
forgalmi engedélyét a Bérbeadónak) a Bérbeadó 24 órán belül csereautót biztosít a Bérlő 
részére.  

 
12. A Bérlő köteles megtéríteni a Bérbeadónak minden olyan rendőrség vagy más hatóság által 

kiszabott szabálysértési, közigazgatási jellegű vagy egyéb bírság, büntetés, illetve pótdíj – 
ideértve a meg nem fizetett parkolási díjat – összegét, illetve a Bérbeadó ezek 
következményeképpen előállott kárát, amelyet a gépjárművel azon időszak alatt elkövetett 
valamely szabályszegés nyomán róttak ki, amely időszakban Bérlő a gépjármű bérleti 
jogosultja volt, beleértve a tényleges visszaszolgáltatásig fennálló időszakot. A Bérlőt – a 
bérleti szerződéssel érintett teljes időszak vonatkozásában – a gépjármű használatával 
kapcsolatban fennálló felelősségére kiterjedő nyilatkozattételi kötelezettség terheli. A Bérlő, 
illetve használó terhére esik továbbá a gépjárműben hagyott, a Bérlő, vagy pedig valamely 
harmadik személy tulajdonát képező bármely dolog, illetve a gépjármű járulékos 
tartozékainak, valamint iratainak elvesztése, illetve megrongálódása is. A Bérbeadó 
jogosult a bérleti szerződés megszűnését követően a tudomására jutott bármely bírság, 
büntetés vagy egyéb fizetési kötelezettséggel együtt járó marasztalás nyomán előállott 
kárát teljes egészében – választása szerint – a Bérlőre hárítani. Amennyiben a Bérlő a jelen 
pontban foglalt bírság, büntetés, illetve pótdíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségének 
a gépjármű Bérbeadó részére történő visszaadásáig nem tesz eleget, akkor a Bérlő köteles 
a vonatkozó kötelezettség teljes összegét a Bérbeadó erre vonatkozó fizetési 
felszólításának kézhezvételét követő 8 (nyolc) napon belül Bérbeadó részére megfizetni. A 
Bérbeadó az ilyen jellegű követelését is jogosult – a bérleti időszak végén visszajáró – 
kaució összegéből levonni. A Bérlő köteles továbbá a Bérbeadó részére a meg nem fizetett 
parkolási díjon, autópálya-használattal kapcsolatos pótdíjon, illetve bármely egyéb, a jelen 
pont körébe tartozó és a Bérbeadó által megfizetett bírságon, pótdíjon, büntetésen felül 
minden egyes bírságra, büntetésre, illetve pótdíjra vonatkozó felszólítás után minden egyes 
felszólítás díjaként 3.000 Ft + áfa adminisztrációs díjat megfizetni. A Bérlő fizetési 
kötelezettsége nem megfelelő teljesítése esetén a további eljárás valamennyi felmerülő 
költsége (ideértve többek között az ügyvédi díjat, postaköltséget) is a Bérlőt terheli. 

 
13. A Bérlő köteles a gépjárművet a közlekedés szabályainak betartása mellett a tőle elvárható 

legnagyobb gondossággal és odafigyeléssel vezetni. Köteles továbbá a gépjárművet, ha azt 
magára hagyja, megfelelő módon leparkolni, illetve lezárni, továbbá a jármű iratait minden 
körülmények között magánál tartani. A Bérlő semmilyen körülmények között nem jogosult 
a szállítható személyek forgalmi engedélyben meghatározott számát meghaladó számú 
személyt a gépjárműben szállítani. Abban az esetben, ha a gépjárművet hivatalos 
intézkedése keretében valamely hatóság elszállította, a Bérlő erről haladéktalanul köteles a 
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Bérbeadót értesíteni. Az ilyen esetben a felmerült költségek – ideértve a bírság összegét is 
– a Bérlőt terhelik. A Bérbeadó fenntartja a jogot arra, hogy egyes gépjárműveit műholdas 
védelmi rendszerrel lássa el. A Bérlő hozzájárul, hogy a Bérbeadó személyes adatait 
(beleértve a műholdas védelmi rendszer által nyert adatokat) a közöttük fennálló 
jogviszonnyal összefüggésben kezelje, beleértve azok hatóság vagy a Gépjármű használata 
során bármely jogkövetkezmény kiszabására jogosult egyéb jogalany részére történő 
kiadását is. 

 
14. A bérleti jogviszony során felmerülő bármely meghibásodás elhárítása kizárólag a Bérbeadó 

Toyota márkaszervizében végeztethető el; a javítás nyomán felmerült költségek Bérbeadót 
terhelik, kivéve, ha a meghibásodás a gépjármű Bérlő általi, nem rendeltetésszerű 
használatának, illetve Bérlő egyéb szerződésszegésének a következménye. Amennyiben az 
autó mozgásképtelen, a Toyota Eurocare szolgálat segítségével kizárólag a Bérbeadó 
telephelyére lehet szállítatni a járművet. 

 
15. A bérleti díjat a bérleti szerződés tartalmazza, amelyet a Bérlő köteles esedékességkor, a 

bérleti szerződésben foglaltak szerint megfizetni. A Bérlő a jelen melléklet aláírásával 
kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben a Bérbeadó postai nyilvántartásával vagy más 
hitelt érdemlő módon igazolja, hogy a számla megküldésével kapcsolatban a szerződő felek 
által rögzítettek szerint járt el, a Bérlő a bérleti díj megfizetésére vonatkozó kötelezettség 
teljesítését – ideértve a késedelmi kamat megfizetésének kötelezettségét is – nem jogosult 
megtagadni. A Bérlő fizetési kötelezettségeinek fennállását nem érinti, ha a Bérlő a 
gépjárművet bármilyen, a Bérbeadónak fel nem róható okból nem használja vagy nem 
használhatja. A felek rögzítik, hogy a Bérlő a bérleti szerződésből vagy a szerződő felek 
közötti egyéb jogviszonyból eredő bármely jogcímen teljesített fizetésével szemben nem 
jogosult beszámítással élni. A szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a Bérlőnek a 
Bérbeadó irányában késedelmi kamattartozása áll fenn, a Bérlő következő - bármilyen 
jogcímű - fizetését a Bérbeadó, a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban, először 
a költségre, ezt követően a késedelmi kamatra, majd az esedékes bérleti díjra számolja el. 

 
16. Az egyedi bérleti szerződés szerinti időszaki üzemeltetési díj a szerződésben foglaltak 

szerint változhat, az egyedi szerződésben szereplő költségelemek változásától függően. 
Ennek alapján a Bérbeadó fenntartja a jogot az üzemeltetési díj megváltoztatására az 
alábbiak szerint. 
A gépjárműhöz kapcsolódó mindenkori gépjárműadó vagy egyéb törvényi 
jogszabályváltozás miatt fizetendő adó vagy illeték összege: a költségnem jogszabályi 
változását a Bérbeadó a változás hatálybalépésével egyidejűleg érvényesíti a Bérlő felé. 
A casco, valamint a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díj összege: e költségelemeket 
a Bérbeadó jogszabályi változások esetén jogosult előzetes egyeztetés nélkül, e változások 
mértékével egyezően változtatni előzetes értesítés mellett. A biztosító társaságok központi 
változtatásairól a Bérbeadó előzetesen egyeztetni köteles. A casco díjának változása a 
Bérlő kárhányadának függvényében történhet, előzetes értesítés mellett. 
Karbantartási alapszolgáltatás költsége: ezen költségelemet (ha e költség éves garantált 
átalánydíj) a Bérbeadó minden megkezdett naptári évben a Központi Statisztikai Hivatal 
által közzétett éves fogyasztói árindex mértékével módosíthatja, annak közzétételét 
követően (azaz a díjemelésekre minden naptári évben egyszer, a naptári év elején kerülhet 
sor). 
Egyéb megállapodott szolgáltatások ellenértéke: a költségelemet a Bérbeadó minden 
megkezdett naptári évben a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves fogyasztói 
árindex mértékével módosíthatja, a közzétételt követően (azaz a díjemelésekre minden 
naptári évben egyszer, a naptári év elején kerülhet sor). 

 
17. Az elszámolás alábbi szabályai nem lépnek életbe abban az esetben, ha a gépjármű az 

egyedi szerződésben rögzített futásteljesítményének megfelelően kerül Bérlő részéről 
visszaszolgáltatásra. 
A bérleti szerződés megszűnése esetén a Bérbeadó a jelen pont szerint elszámolást készít, 
amelyet eljuttat a Bérlő részére. Az elszámolásban a szerződő felek rögzítik a bérleti 
szerződés megszűnésekor egymással szemben fennálló tartozásokat, kötelezettségeket. 
A Bérlő jelen melléklet aláírásával kötelezettséget vállal a nem rendeltetésszerű 
használatból eredő, vagy azzal egyébként összefüggésben felmerülő költségek Bérbeadó 
részére történő maradéktalan megtérítésére. 

 
18. Baleset esetén a Bérlő köteles gondoskodni az ún. európai baleseti bejelentő nyomtatvány 

hiánytalan kitöltéséről, továbbá – amennyiben ennek jogszabályi feltételei (pl. személyi 
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sérülés, jelentős anyagi kár) fennállnak – köteles haladéktalanul rendőri intézkedést kérni, 
valamint arról az eljáró rendőrtől igazolást kérni. 
A személyi sérüléssel együtt járó baleset helyszínének elhagyása törvénybe ütközik. 
A Bérlő köteles a baleset bekövetkeztéről a Bérbeadót telefonon vagy más alkalmas módon 
haladéktalanul értesíteni. Az értesítésben közölni kell, hogy a gépjármű milyen műszaki 
állapotban van, valamint a Bérbeadó kérésére a baleset körülményeit – az esetleges tanúk 
megjelölésével – részletesen le kell írni. A Bérlő köteles továbbá a Bérbeadó által biztosított 
ún. kárbejelentő nyomtatványt és baleseti bejelentőlapot megfelelően kitölteni, a jelen 
pont szerint általa kitöltendő dokumentumokat – a balesetet követő egy napon belül – a 
Bérbeadónak megküldeni.  
A baleset nyomán mozgásképtelenné vált gépjárművet a Bérlő (használó) semmilyen 
körülmények között nem jogosult magára hagyni, illetve szükség esetén köteles a 
gépjármű megfelelő és kellően biztonságos őrzéséről gondoskodni. 

 
19. A Bérlő a kárérvényesítési eljárás és/vagy a szükséges javítások elvégzése érdekében 

köteles a Gépjárművet a Bérbeadó rendelkezésére bocsátani megjavítás céljából. A sérült 
gépjármű javítását kizárólag a Bérbeadó Toyota márkaszervizében lehet elvégezni. 
A kárbejelentést követően a kárrendezés érdekében Bérbeadó jár el az érintett biztosítónál. 
Amennyiben a Bérlő, a fentiekben meghatározottakat megszegi, így például a balesetet 
késedelmesen vagy hamis adatokat közölve jelenti, felelőssé tehető a baleset nyomán 
felmerült teljes kárért, illetve egyéb következményekért. 

 
20. A gépjármű vagy tartozékai ellopása esetén a Bérlő köteles a rendőrséget és a Bérbeadót 

haladéktalanul értesíteni, feljelentést tenni, valamint a feljelentést, a kárbejelentőt, a 
gépjármű forgalmi engedélyét és kulcsait haladéktalanul a Bérbeadó rendelkezésére 
bocsátani. Amennyiben Bérlő nem tudja bemutatni a gépjármű okmányait és kulcsait az 
autó ellopása esetében, teljes körű anyagi kártérítéssel tartozik a Bérbeadónak. 
A Bérlő a gépjárművel kapcsolatos bármely káresemény (beleértve tartozékok elvesztését 
is) esetén a Bérlő köteles a Bérbeadót haladéktalanul, lehetőleg írásban értesíteni. 

 
 
 
Budapest, ………………………………. 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………..      ………………………………………………….. 
     Bérbeadó        Bérlő 


