
 

LAKÓAUTÓ BÉRLÉSI FELTÉTELEK 
 

A BÉRLETI SZERZŐDÉSHEZ SZÜKSÉGES 

Magánszemély esetén 

 A Bérbevevő érvényes személy személyi igazolványa,  
 5 évnél régebbi B kategóriás jogosítványa, 
 lakcímkártyája, állandó lakcímére és saját nevére szóló,  
 30 napnál nem régebbi közüzemi számla,  
 500.000,-Ft kaució, valamint a bérleti időszakra szóló bérleti díj megfizetése. 

Cég esetén 

 30 napnál nem régebbi cégkivonat 
 Aláírási címpéldány 
 Adószám 
 Minden, a magánszemélyekre vonatkozó dokumentum 
 500.000,-Ft kaució, valamint a bérleti időszakra szóló bérleti díj megfizetése. 

 
FOGLALÁS 

 

A bérleti díj 40%-át kérjük előre fizetni (utalni is lehet), a fennmaradó 60%-ot a bérlés meg-
kezdése előtt 30 nappal (készpénzben vagy előre utalással). A lakóautó átvételekor 500.000 Ft 
kaució készpénzben fizetendő, amely a határidőre történő, sérülésmentes, hiánytalan tarto-
zékokkal való leadásakor, visszafizetésre kerül. Sérülés esetén a kaució a biztosítási ügyintézés 
és javítás lezártáig a Bérbeadónál marad, függetlenül a károkozó ismertségétől vagy ismeret-
lenségétől. 

ÁTVÉTEL 
 

 A lakóautó átvételére a Piliscsaba,  Hosszúrét út 27. szám alatti telephelyünkön kerülhet sor az 
első bérlési nap reggel 8 órától. Előre jelzett, egyeztetett esetekben - felár ellenében - a telephely-
től eltérő helyen és időben is vállaljuk a gépjármű átadását. Előre foglalt lakóautó esetén, 
amennyiben a bérlet megkezdésekor a Bérbeadó előre nem várt okok miatt (baleset, műszaki 
probléma, stb.) nem tudja a lakóautót a Bérbevevő rendelkezésére bocsátani, úgy ennek okán a 
Bérbeadó nem tartozik anyagi felelősséggel. Ilyen okból 12 órán túli késedelem esetén a bérleti 
díj visszajár a Bérbevevő részére. Ezen bérleti feltételek a bérleti szerződés részét képezik. 



 

BÉRLET, LEADÁS 

A bérleti időszak az első nap 8 órától az utolsó nap 17.00 óráig tart. A leadásnál 1 óra késés 
esetén pótdíj nem kerül felszámításra, 1-6 óra közötti késés esetén 20.000 Ft pótdíj, 6 órán túli 
késés esetén plusz 2 nap bérleti díj kerül felszámításra. A gépkocsit kizárólag a bérleti szerző-
désben meghatalmazott személy(ek) vezetheti(k). A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérautóban  
GPS nyomkövető rendszer van beépítve. 

 

LEMONDÁS 
 

A foglalást írásban (emailen) lehet lemondani. A foglalás Bérlő általi lemondását, a bérlet 
kezdete előtt minimum 30 naptári nappal írásban kell jelezni Bérbeadó felé. Amennyiben a 
bérlés előtti 15-30 nap között történne a bérlés lemondása, akkor teljes összeg 75%-a kerül 
visszafizetésre. A foglalási időszak megkezdése előtt legkésőbb 8-15 naptári nappal történő 
lemondás esetén a befizetett összeg 50%-át térítjük vissza. Előre foglalt gépkocsi esetében, 
amennyiben a jelzett bérleti idő előtt 1-8 nappal mondja le a Bérbevevő a gépkocsit, az előre 
befizetett bérleti díjat nem áll módunkban visszafizetni. Ez esetben a bérleti díj 50%-a elő- és 
utószezonban leutazható. 

 

 
HASZNÁLAT 

 

A gépkocsi minden esetben tele üzemanyagtartállyal kerül átadásra, és tele üzemanyag-
tartállyal vesszük vissza. A Bérautóba csak az előírt üzemanyag tölthető. A tankolásról szóló 
nyugtát a Bérlő köteles a bérlet futamidejének végén a Bérbeadó részére átadni. A nem 
megfelelő tankolásból eredő minden meghibásodás költségét a Bérlő megtéríteni köteles.  

A LAKÓAUTÓBAN DOHÁNYOZNI TILOS! KISÁLLAT SZÁLLÍTÁSA CSAK AZ 
ENGEDÉLYZETT LAKÓAUTÓBAN LEHETSÉGES! ENNEK FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA 
A KAUCIÓ TELJES ELVESZTÉSÉT JELENTI!  

A Bérleti szerződés fennállása alatt a bérlet és a bérlet tárgya másnak nem adható át, 
másra nem ruházható át, azok tovább bérletbe nem adhatóak, nem idegeníthetőek el és nem 
terhelhetőek meg, fedezetként nem ajánlhatóak fel. Bérlő nem jogosult a gépkocsit sportren-
dezvények keretében, illetve tesztcélokra használni, valamint azzal versenyen vagy vetélkedőn 
részt venni.  

A Bérautót kifejezetten tilos különösen hűtőfolyadék, kenőolajok elfolyása, illetve az 
ellenőrző műszerek tiltó jelzése esetén használni, alkohol, gyógyszer, vagy kábítószer befolyása 
alatt vezetni, vagy ilyen befolyásolás alatt álló személyeknek a vezetést átengedni, továbbá tilos 
másik jármű vontatására használni.  

A bérlet futamideje alatt Bérlő köteles minden, a Bérautó használatával kapcsolatos a 
bérleti idő alatt felmerülő költséget (külföldi autópálya használat díját, parkolási díjakat, 
esetleges szabálysértési bírságot, illetve egyéb költséget) viselni utólag is.  

Bérlő köteles a teljes bérleti futamidő alatt megfizetett ilyen jellegű költség bizonylatát 
(külföldi autópálya használati díjának befizetési bizonylata, parkolási jegy, szabálysértési 



bírságot kiszabó határozat és a befizetési bizonylat stb.) a bérlet futamidejének végén hiányta-
lanul Bérbeadó részére átadni.  

A gépkocsi javítása kizárólag gyári alkatrészekkel, a gyártó által meghatározott 
technológia szerint történhet. A műanyag elemeknél nem elfogadható javítás a ragasztás, a 
felépítmény panel (tető, oldal) legkisebb sérülése is a kaució teljes elvesztését vonja maga után. 
A szélvédő kavics okozta sérülése esetén 10.000 Ft + ÁFA javítási költség fizetendő. A 
gumiabroncs oldalfalának sérülése esetén, vagy a gumi-nyomás (defekt) utáni használat 
következtében megrongálódott abroncs esetén, a gumiabroncs teljes ára fizetendő, csökkentve 
az abroncs elhasználódásának mértékével. A gumiabroncs teljes megsemmisülése esetén a 
gumiabroncs teljes ára megtérítendő. Amennyiben a gépkocsi meghibásodik, javítása minden 
esetben kizárólag a Bérbeadó tudtával, előzetes jóváhagyásával történhet. A javítás során cserélt 
alkatrészeket kivétel nélkül minden esetben Bérbeadónak át kell adni. A javítás költségének 
Bérbeadó általi rendezése kizárólag fent leírtak teljesítése esetén lehetséges. A gépkocsi esetleges 
meghibásodása esetén, amennyiben az Bérbevevő hibájából következett be, úgy a gépkocsi 
telephelyre történő szállításának költsége Bérbevevőt terheli. A gépkocsi esetleges meghibá-
sodása esetén a meghiúsult szállításra, utazásra hivatkozással, Bérbeadót felelősség nem terheli, 
ezzel kapcsolatban felmerült költség nem érvényesíthető. A gépkocsit kereskedelmi célra 
használni csak a Bérbeadó előzetes, írásbeli engedélye alapján lehetséges. A gépkocsi bérleti 
időtartama a gépkocsi átvételétől a gépkocsi telephelyre történő visszaérkezéséig tart.  
 

 
BÉRBEVEVŐ KÖTELEZETTSÉGEI 

 

Bérbevevő köteles a gépkocsit rendeltetésszerűen használni, állagát megóvni, a parkolásoknál 
körültekintően lezárva tartani. A gépkocsi kulcsát és forgalmi engedélyét magánál tartani,  
ezek meglétéért teljes körű felelősséggel tartozik. A gépkocsi esetleges eltűnése esetén, 
amennyiben Bérbevevő a gépkocsi forgalmi engedélyével és kulcsaival nem rendelkezik, úgy a 
keletkezett teljes kárt köteles megtéríteni Bérbeadó részére. A lakóautó bérlése esetén a megtett 
250 km napi használat után kilométerenként 50 Ft/Km használati díj fizetendő. Előre foglalt 
lakóautó esetén, amennyiben a bérlet megkezdésekor a Bérbeadó előre nem várt okok miatt 
(baleset, műszaki probléma, stb.) nem tudja a lakóautót a Bérbevevő rendelkezésére bocsátani, 
úgy ennek okán a Bérbeadó nem tartozik anyagi felelősséggel. Ilyen okból 12 órán túli 
késedelem esetén a bérleti díj időarányosan visszajár a Bérbevevő részére. Ezen bérleti feltételek 
a bérleti szerződés részét képezik. A bérlettel kapcsolatos vitás esetek rendezésére a felek az 
illetékes Bíróság illetékességét elismerik. 
 
 

KÁRESEMÉNY, BIZTOSÍTÁS 
 

A Bérbevevő köteles azonnal jelezni a gépkocsival kapcsolatos bármilyen meghibásodást, 
sérülést. A gépkocsi bérlésekor fizetett kaució a bérlés során keletkezett biztosítási önrész alatti 
káresemények, az önrész feletti káresemények önrészeként, vagy a biztosító által nem térített 
rongálások, nem rendeltetésszerű használatból eredő károk rendezésére szolgál. A Bérbevevő 
köteles a gépjármű eltulajdonítása, vagy „totálkár” esetén a piaci értéket megtéríteni, amely a 
biztosító által térített összeg és a piaci érték különbsége. Bérbevevő tudomásul veszi, hogy a 
gépjármű mindennemű biztosítása kizárólag Európa területére korlátozott. Az Európán kívüli 



országokban történt káresemények, műszaki meghibásodások, valamint az ezekből adódóan 
keletkezett szállítások költsége teljes mértékben a Bérbevevőt terhelik. A gépjármű használata 
Európán kívül kizárólag a Bérbeadó írásbeli hozzájárulásával lehetséges, beleszámítva a nem 
Európai Uniós tagállamokat is. A gépkocsi feltöréséből adódóan keletkezett rongálás kára a 
kaució mértékéig a Bérbevevőt terheli. A gépkocsi nem rendeltetésszerű használatából eredő 
károkat a Bérbevevő a kaució összegén felül is köteles megtéríteni. A gépkocsi eltűnése esetén a 
kaució szintén a biztosítási önrész fedezetéül szolgál. A gépkocsiban a bérlet során bekövetkező 
esetleges károk kijavításáig, vagy a biztosító kárrendezéséig a kaució összege a Bérbeadónál 
marad. A gépkocsi sérülése, esetleges eltűnése esetén haladéktalanul köteles Bérbeadót 
értesíteni, valamint a hatóságoknál eljárni. Baleset esetén a lakóautó kárát, valamint a már 
lefoglalt bérlések elmaradt díjait köteles megtéríteni, teljes összegben. A lakóautó elromlása 
vagy balesetből adódó leállása esetén csereautó biztosítására, valamint a Bérbevevő ebből eredő 
kárának megtérítésére nincs lehetőség Bérbeadó részéről. 
  
Fentiek tudomásul vételét megköszönve jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk! 
 

Kelt, …………………….., 2022. ………………………  

A bérleti feltételeket elfogadom:  

………………………………..………… 


