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Gépjármű bérleti szerződés  
 

1. Jelen szerződés létrejött egyrészről: Fox Professional Kft. Képviseletében eljár: 
……………………. (továbbiakban mint Bérbeadó), 

másrészről : Név: ………………………………………………………… 

          Születési hely, idő:………………………………………….. 

         Lakcím:……………………………………………………... 

         Anyja neve:…………………………………………………. 

          Személyi ig.szám:…………………………………………… 

          Jogosítvány szám:…………………………………………… 

          Telefonszám:………………………………………………… 
 

(továbbiakban mint Bérlő) között.  
 
A szerződés Tárgya ………………… Típusú ……….. Forgalmi rendszámú gépjármű 
bérbeadása. 
 
 

2. A bérleti díj összege napi……….......-Ft+ÁFA, a bérleti jogviszony  
 
 
kezdete:   2019 év……hónap ………nap ………óra ……perc  KM………….. 
 
 utolsó napja :  2019 év……hónap ……  .nap ……… óra ……perc  KM………….. 
 

Üzemanyag szint átadáskor: ¼ ½  ¾  Teletank 

 
Honnan hallott rólunk:  Sixrent, Renteasy, Google, Teherautoberles.hu, Visszatérő, Egyéb 

 
3. A bérbeadó bérlőnek megfelelő állapotú gépkocsit ad át, melynek kezelését bérlővel részletesen ismerteti. A 
jármű esetleges hiányosságaira bérlő figyelmét felhívja. A gépkocsi állapotáról, az átvételkor a bérlő és a 
bérbeadó által rögzített állapotlap kerül felvételre. 
 
4. A gépkocsi bérlője jelen szerződésnek megfelelően csak Európai Unión belüli használatra jogosult, napi 
maximum 300 km-ben megállapítva. A 300 km-es napi limit meghaladását követően a bérlő 15 Ft/km túlfutási 
díjat köteles fizetni a bérbeadónak. A gépkocsit a bérlő külföldön csak a bérbeadó külön engedélyével 
használhatja, a külföldi üzemeltetésre vonatkozó szerződési feltételek tudomásvételével. 
 
5.  A gépkocsira 2019.01.31.ig érvényes az alábbi úthasználati jogosultság van megfizetve a bérbeadó 
részéről:, Pest Megye. Minden további díjköteles út használatához a bérlő kötelessége megfizetni az 
úthasználati díjat! 
 
6. Saját hibás károkozás esetén csereautót csak bérleti díj ellenében biztosítunk. A javítandó gépkocsira, a 
javítás idejére bérleti díjat számolunk fel. A gépjármű nem rendelkezik Casco biztosítással. Saját hibás 
károkozás esetén a bérlő köteles a kárt megtéríteni a bérbeadó részére. A Bérlő az előbbiekben 
részletezettek okán, a gépjármű esetleges eltulajdonítása esetén, a gépkocsi napi forgalmi értékének 
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megfelelő összeget 3 napon belül köteles megtéríteni a Bérbeadónak. Kivételt képez, ezen eset alól, ha a 
hatóságok a gépkocsit megtalálják, ebben az esetben kizárólag a lopásból keletkező károk megfizetésére 
tarthat igényt a bérbeadó. 
 
7. A jármű műszaki hibája esetén a bérlő nem végezhet javíttatást egyeztetés nélkül, telefonon köteles 
bérbeadót a hibáról értesíteni! Bérbeadó csak előzetes egyeztetés után vállalja a javítási költségek 
megtérítését. A bérlés során keletkező gumidefekt javításának, illetve a gumicserének költsége a bérlőt 
terheli, ugyanígy a szélvédőn, üvegeken keletkező kár esetén bérlő köteles saját költségén cserélni a törött, 
sérült üveget, üvegeket. Elháríthatatlannak tűnő hiba esetén bérbeadó a gépjárművet elszállíttatja saját 
költségen, bérlő részére csereautót nem köteles biztosítani, amennyiben a műszaki hiba bérlő önhibáján kívül 
keletkezett, bérlő az előre fizetett kauciót visszakapja, bérbeadó és bérlő között további jogok és kötelezettségek 
nem keletkeznek. 
 
8. A bérlő jelen szerződés alapján teljes anyagi felelősséget vállal a járműben általa szándékosan vagy bármiféle 
gondatlanságból károkért. A normál üzem mellett jogosan elvárható magatartás elmulasztásából eredő károk 
megtérítését a bérbeadó érvényesíti bérlő felé (pl. olajszint ellenőrzésének elmulasztása, kontrol-lámpák 
figyelmen kívül hagyása stb.).  
 
9. A járművet bérlő köteles kitakarított állapotban (kívül, belül) visszahozni, ellenkező esetben a takarítás 
díját bérlőre terheljük. (3000 – 8000 Ft állapottól függően)  
 
10. A jármű a bérlőtől harmadik személy által történő eltulajdonítása esetén a bérlő semmilyen körülmények 
között nem jogosult eljárni ill. feljelentést tenni a rendőri szerveknél. Ez esetben a bérlő köteles a bérbeadót 
azonnal telefonon értesíteni.  
 
11. A jármű átvételekor bérlő az előzetesen kalkulált bérleti díjat és a kauciót előre, egy ízben kifizeti 
bérbeadónak készpénzben, egyéb fizetési mód esetén bérlő előre gondoskodik annak bérbeadóhoz való 
eljutásához még a bérlet megkezdése előtt.  
 
12. A járművet a szerződésben megjelölt személyeken kívül más nem vezetheti, bérlő a járművet más albérletébe 
vagy alhasználatába nem adhatja, az ezen személyek által okozott károkért bérlő úgy felel, mintha azt maga 
okozta volna. 
 
13. A szerződés meghosszabbítása a szerződés lejárta előtt min. 72 órával előre bejelentve lehetséges. Ettől 
eltérő esetekben minden napra, mely bejelentés nélkül bérleti időnek számit háromszoros napi díjat számolunk 
fel. A bérbeadó az egyeztetett bérleti időn felüli bérlési igényt nem köteles teljesíteni. A bérleti idő lejárta előtt 
bérlő leadhatja a gépjárművet, ellenben tudomásul veszi, hogy a fennmaradó bérleti napokat bérbeadó 
visszatéríteni nem tudja. Honlapunkon, illetve a tájékoztatásban feltüntetett, elmondott hosszabb idejű 
bérlésekkel kapcsolatos kedvezményeket csak előrefizetés esetén tudjuk biztosítani, a részletekben fizetett, 
mégis hosszabb távú bérlésekre kedvezményt nem tudunk biztosítani. 
 
14. A bérlő az autóra csak külön engedéllyel helyezhet el marketing célú matricákat, ellenkező esetben a 
kauciót nem kapja vissza, bérbeadó az ebből származó gazdagodásra igényt tarthat.  
 
15. Késedelmes számlakiegyenlítés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számoljuk fel. A 
szerződés aláírásával bérlő a késedelmi kamat mértékét elfogadja. 3 napnál hosszabb fizetési késedelem esetén 
a szerződést felmondjuk és az összes, a felmondásból eredő költséget és kárt a bérlőre hárítjuk.  
 
16. A jármű nem dohányzó gépjármű! Amennyiben a bérlő a dohányzási tilalmat megszegi, úgy a bérbeadó a 
kaució összegét nem köteles visszaadni.  
 
17. A bérbevevő jelen szerződés alapján elismeri, hogy amennyiben a Bérbeadó tulajdonát képező gépjármű 
bérlése folyamán közlekedési szabálysértést vagy egyéb közlekedési kihágást vagy bárminemű bűncselekményt 
(pl. autópálya-matrica hiánya, parkolójegy hiánya, gyorshajtás, túlsúllyal való közlekedés, csempészet stb.) 
követ el a bérelt autóval, az eljáró hatóság által az elévülési időn  belül kiszabott büntetést, a büntetés 
kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül a bérbeadónak megtéríti. Ezen nyilatkozat alapján a bérbeadó 
jogosult a bérlő adatait az eljáró hatóságnak kiadni. A bérlő teljes és feltétlen felelősséget vállal az általa 
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elkövetett közlekedési kihágás, szabálysértés, bűncselekmény stb... következtében bérbeadónak okozott 
anyagi és egyéb károkért.  
 
18. Figyelembe véve, hogy a gépjármű piaci ár alatt kerül kiadásra, külföldi használat esetén a bekövetkezett 
hiba elhárításának költsége és/vagy az esetleges telephelyre visszaszállítás költsége a bérlőt terheli. Bérbeadó 
felelőssége kizárt abban a tekintetben, hogy a bérgépkocsit a külföldi műszaki előírásoknak megfeleltesse, az 
ebből fakadó bárminemű joghátrányok (bírság, lefoglalás, stb…) bérlőt terhelik. Jelen pont értelmében a külföldi 
használat mindennemű kockázata bérlőt terheli. 
 
19. A bérgépkocsi kötelező felelősség biztosítása csak a szerződésben foglalt bérlőre, vagy előzetesen rögzített 
opcionális vezetőre terjed ki, illetve csak és kizárólag a KGFB-re vonatkozó jogszabályoknak megfelelően vállal 
helytállást. Az ezen szabályok megszegésével okozott károkért a bérbeadó felelőséggel nem tartozik a károsult 
felé. 
 
20. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. Évi CXII.tv. alapján bérlő 
jelen szerződés aláírásával egy időben hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez. Bérbeadó jogosult azokat 
törvényben meghatározott módon és mértékben felhasználni, tárolni, őrizni.   
 
21. Bérlő jelen 3 oldalas bérleti szerződést elolvasta, értelmezte, a benne foglalt feltételeket megértette, ezt 
aláírásával elfogadta. 
 
 
 
____________________                                         ___________________________ 
 Bérbeadó                                                                              Bérlő 
 
 
            A mai napon a bérlő átadott ………… Ft kauciót bérbeadónak. 
 
 
 
________________________   ____________________________ 
              Bérbeadó Bérlő 
 
 
 
A mai napon a bérbeadó visszaadott ………… Ft kauciót bérlőnek. Dátum:……….. 
 
 
 
________________________   ____________________________ 
              Bérbeadó Bérlő 
 
 
Előttünk, mint tanuk előtt: 
 
 
 
       
 
Kelt: Budapest, 2019. 
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Kaució:  
Bérleti díj:  
Kiszállítás:  
Visszaszállítás:  
Összesen átvett:  
Fennmaradás:  
 
Átadás dátum: 
 
Sérülések:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pótkerék:            Emelő:  Mellény:    EÜ doboz:    Forgalmi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visszavétel dátum: _______________ 
 
Új sérülések:_______________________________________________________________ 
 
Pótkerék:            Emelő:  Mellény:    EÜ doboz:    Forgalmi: 
 


