
 
 
 

Autóbérleti szerződés általános feltételei 
 

1. Használó:  gépkocsival csak az a szerződött bérlő vagy vezető vehet részt a forgalomban, akinek: 
a) érvényes jogosítványa van, amely a bérelt gépkocsira is vonatkozik, 
b) legalább 1 éves vezetői gyakorlattal rendelkezik, 
c) a gépkocsi vezetésében megfelelő gyakorlata van, 
d) állandó bejelentett lakcíme van, 
e) gépkocsivezetési képessége nem korlátozott, nem áll alkohol, drog vagy egyéb a vezetési képességet kizáró szer hatása alatt (pl. gyógyszer). 

 
2. Átadás, átvétel: a gépkocsit okmányaival, tartozékaival együtt bocsátjuk a bérlő rendelkezésére adott helyen és időpontban. A bérlő köteles a bérleti idő 

leteltével a nyitvatartási időben a gépkocsit a bérbeadó telephelyén a bérbeadónak okmányaival, tartozékaival visszaadni, a normál elhasználódást kivéve – 
ugyanolyan állapotban, mint átadáskor volt. Ha a gépkocsit a bérleti idő leteltével továbbra is igénybe akarja venni, azt a bérbeadó tudomására kell hoznia a 
bérleti idő letelte előtt legalább 24 órával. Ellenkező esetben a napi díj 50%-át számítjuk fel napi pótdíjként. Egy bérleti nap a túloldalon feltüntetett időponttal 
kezdődik és 24 órából áll. Amennyiben a bérlő az autót késve szolgáltatja vissza, 5 órán belül fél napot, az felett teljes napot számítunk fel. 

 
3.  Üzemeltetés: a gépkocsi feltöltött üzemanyaggal és tüzelőanyaggal (kenőanyag, tele tank, feltöltött akkumulátor) kerül átadásra. A gépkocsi üzemeltetése során 

felmerült költség (benzin, gázolaj, elektromos áram, kenőanyag) a bérlőt terheli. A bérlő köteles a bérbeadó által meghatározott üzemanyagot, kenőanyagot, 
tüzelőanyagot használni. A nem megfelelő betöltött anyag, nem megfelelő töltés végett bekövetkezett károkat a bérlő köteles teljes mértékben megtéríteni. A 
bérlőt terheli a bérleti időtartam alatt a parkolási, rév, autópálya használati díj, közúti bírságok, szabálysértési eljárásokért fizetett díjak. A bérlő kötelessége a 
gépjármű folyamatos bérlése esetén a napi karbantartás alkalmával ellenőrizni az olaj és hűtőfolyadék nívószintjét (csökkenés  esetén utántöltés), a lámpák 
működőképességét, valamint a közlekedésbiztonsági műszaki állapotot ellenőrizni. Amennyiben hibát észlel, a gépkocsit forgalomba csak a hiba elhárítása után 
viheti. A gépkocsit tilos másnak bérbe vagy kölcsön adni, versenyzésre vagy arra való felkészülésre használni. Másik járművet vontatn i csak a bérbeadó írásos 
engedélyével lehet, ha ilyen célra adta bérbe a járművet. Parkolás esetén bérlő köteles az autót elvárható gondossággal parkoló helyen hagyni (feltekert 
ablakok, bezárt állapot, értéktárgyak nem láthatóak az autóban). A gépkocsit külföldre vinni csak a bérbeadó tudtával és írásbeli beleegyezésével lehet. 

 
4.  Biztosítás: a bérbeadó saját költségére kötelező felelősségbiztosítást és casco biztosítást köt a gépkocsira, illetve a biztosító értesítése alapján fizeti a díjakat. A 

casco biztosítás csak a gépkocsira vonatkozik. Káresemény esetén önrész erejéig a helyreállítási költségek a bérlőt terhelik. 
 
5. Kár, meghibásodás: A bérlő kötelezettsége, hogy bármilyen közúti eseményről (baleset, üvegtörés stb.) illetve műszaki meghibásodásról haladéktalanul, de 

legkésőbb az esetet követő 24 órán belül értesítse a bérbeadót. A bérlőnek gondoskodni kell a sérült, meghibásodott jármű biztonságos elhelyezéséről, és 
minden tőle telhetőt meg kell tennie a további kár elkerülése végett. Kisebb meghibásodást a bérlő 5.000,- Ft értékhatárig jogosult elhárítani, az így felmerült 
költséget a bérbeadó nevére szóló számlával (alkatrészcserénél a cserélt alkatrész bemutatásával) igazolja, akkor a bérbeadó ezt az összeget a bérlőnek 
visszatéríti, bérleti díjba kompenzálja. Sérülés, meghibásodás esetén a bérbe adó jogosult a bérleti szerződést azonnal lejárttá tenni, bérleti díjat csak ezen 
időszakig számolhat fel. A km-számláló szerkezet meghibásodását a bérlő köteles haladéktalanul a bérbeadónak jelenteni. Ha a bérlő a km-számláló 
meghibásodását nem jelenti, vagy a kilométeróra manipulánsának gyanúja merül fel, úgy 500 KM napi futásátlag számítandó fel. 
 

6.  Díjfizetés: Szerződés megkötésekor a bérlőnek a várható bérleti díjból a szerződésben meghatározott összeget előlegként illetve kaucióként előre kell fizetnie. A 
bérlő a bérleti díjat a szerződés lejáratakor a gépkocsi visszaszolgáltatásával egyidejűleg, amennyiben partnerek közt van utalási megállapodás akkor az abban 
foglalt határidővel, egy összegben köteles a bérbeadónak megfizetni, amelybe beszámításra kerül a már előlegben megfizetett összeg. Hónapon túli bérlet 
esetén a bérleti díjakat bérbe adó havonta felszámolja, feltételezve, hogy az autó futása a napi KM korlátot nem haladta meg. A KM túlfutás, a keletkezett károk, 
elveszett okmányok, tartozékok pótlásának díj elszámolása a gépkocsi visszaadásakor kerül elszámolásra. Amennyiben nem tele tankkal, akkumulátorral történik 
a visszaadás, úgy a hiányzó mennyiség árát bérbe adó felszámolja. Amennyiben bérbe adónak visszaadást követően jut tudomására, hogy közúti bírság, 
autópálya használati díj, parkolási díj vagy egyéb elmulasztott díjfizetés miatt bírságot, pótdíjat szabnak ki, azt bérbe adó jogosult bérlőre hárítani, aki ezt köteles 
utólag legkésőbb értesítést követő nap megfizetni. 

 
7. Felelősség:  Ha a gépkocsi a bérlő szakszerűtlen, gondatlan kezelése miatt válik üzemképtelenné (gyorshajtás, túlterhelés, kenőanyaghiány, stb.) a felmerülő kárt 

a bérlő teljes összegben köteles a bérbeadónak megfizetni. Szándékos károkozás esetén bérbe adót a helyreállítási költség duplája illeti meg. A gépkocsi 
sérülése, baleset vagy műszaki meghibásodása esetén a bérlőt késedelemből ért károkért a bérbeadót felelősség nem terheli. Casco biztosítás hatálya alá 
tartozó károk esetén bérlő a casco biztosítás önrészéig felelősséggel tartozik, azt köteles megfizetni. 
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