
Bérautók árlistája az "Árak" menü pont alatt található. 
Bérautóink klímával felszereltek és benzines gépkocsik. 

 

 

 

Bérleti Szerződés  Az általános szerződési feltételek a Bérleti szerződés részét képezik! 
 

Figyelem:          1. Amennyiben autópályán használja a járművet vásároljon autópálya matricát ! 

           2. Külföldön csak külön engedéllyel használhatja a gépjárművet ! 

           3. Lopás vagy totálkár esetén a gépjármű kártérítési összege: 500.000,-Ft 

 

Szerződés feltételei (az általános szerződési feltételeken túl):          
A Bérlő tudomásul veszi az alábbiakat:  

1. Olajnyomás lámpa felgyulladása esetén azonnal meg kell állni! ;  

2. A fent említett gépjárművek BENZIN üzeműek. (95 oktánszám) ; 

3. Országhatáron kívül csak a bérbeadó engedélyével használhatja a gépjárművet;  

4. Ha a gépjárművön kár keletkezik mely a nem rendeltetésszerű használatból adódott a teljes kár 

avultatás nélkül a bérbevevőt terheli, beleértve azt is , ha kresz szabályait betartva vagy be nem 

tartva használta a bérbevevő a járművet vagy az ő általa bérelt időtartam alatt bárki más a 

járművet. Ezen meghibásodás vagy sérülés esetén a telepre történő szállítási díj is a bérbevevőt 

terheli.  

5. A gépjármű meghibásodása esetén is köteles a bérbevevő a gépjárművet a bérbeadónak 

visszajuttatni, melyben a bérbeadó is adja segítségét, ennek költségét a bérbevevő nem 

háríthatja a bérbeadóra, ennek költsége egyedi megállapodást képez, amennyiben 

bebizonyosodik ,hogy a meghibásodás a bérbevevő miatt jött létre úgy a szállítási költség a 

bérbevevőt terheli. ;  

6. Bármely hiba esetén a bérbeadót azonnal köteles értesíteni a bérbevevő. ; 

7. Meghibásodás esetén is a bérbevevő a meghibásodás napjáig köteles a bérleti díjat kifizetni és 

egyéb kártérítéssel nem terhelheti a bérbeadót. (pl a személyek visszajutatása, üzleti 

tevékenységből eredendő kár , stb.);  

8. A bérbeadó minden indok nélkül szóban is felbonthatja a szerződést és a gépjárművet 

visszarendelheti a telephelyre, amennyiben ennek a bérbevevő nem tesz eleget úgy a bérleti díj 

3-szorosát mint ködbért számolhat fel a bérbeadó a gépjármű visszaszolgáltatásának napjáig. A 

bérbevevő köteles rádiótelefonos elérhetőséget megadni melyet legalább naponta bekapcsol, 

annak érdekében ,hogy legalább sms formájában tudjon a bérbeadó kommunikálni a 

bérbevevővel. 

9. A bérbevevő tudomásul veszi ,hogy amennyiben a gépjármű indító kulcsát vagy valamely 

kulcsát elveszti 70.000,-Ft-os kártérítési díjat köteles fizetni a bérbeadónak. ; 

10. Bármely szándékos károkozás, alkatrész eltulajdonítás, rongálás bűncselekménynek minősül ezt 

a bérbevevő tudomásul veszi.  

11. Amennyiben a gépjármű koszosan kerül vissza 4000,-Ft takarítási díj fizetendő   

12. A bérlő amennyiben fizetős útszakaszon is használja a gépjárművet köteles az úthasználati díjat 

megfizetni (pl. autópálya matrica) ellenkező esetben a bírság díján túl a bérbevevő 10.000,-Ft 

ügyintézési díjat számol fel. 
 

 

 

 

 

 



Általános Szerződési feltételek 
             Véró Autó Kft.Bérautó szerződéséhez 

 

 

1. Bérlő a gépkocsit rendeltetésének megfelelően használhatja. Nem használhatja: bérfuvarozásra, 

személy-taxi szolgáltatáshoz, gépjárműoktatásra, vontatásra, versenyzésre, nem adhatja bérbe. A 

bérlő nem közlekedhet olyan útvonalon, ahol tömegdemonstráció, katasztrófa, zavargások, háború 

vagy egyéb veszélyhelyzet van.  

 

2. Nem bérelhet személygépkocsit, aki szándékos bűncselekmény miatt volt büntetve és büntetése 

még nem évült el. Nem vezetheti a gépkocsit, aki nincs megnevezve a bérleti szerződésen illetve 

aki nem rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel. Bérlő a bérbeadó hozzájárulása nélkül nem 

jogosult a gépkocsin javítást vagy szerelést vagy alkatrész cserét végezni. 

 

3.Bérlő kötelezi magát, hogy a gépkocsit megjelölt időpontban és helyen a bérbeadónak 

visszaadja, ennek hiányában a bérbeadó és a bérbevevő is lopottnak tekinti a gépkocsit , és 

azonnal feljelentést tesz a rendőrségen a kocsi körözésére. A gépkocsit a felek akkor is lopottnak 

tekintik amennyiben a bérbevevő arra hivatkozva nem tudja visszaszolgáltatni a gépkocsit ,hogy a 

tiltás ellenére is továbbadta a gépkocsit egy személynek és az nem adja vissza neki vagy az a 

személy nem elérhető. 

 

4. Bérlő köteles a gépkocsit lezárni. Amennyiben a gépkocsit ellopják úgy a bérbevevő köteles a 

gépkocsi piaci értékét 8  napon belül megtéríteni a bérbeadónak a rendőrségi nyomozás 

hosszától függetlenül.  Ezek után amennyiben a gépkocsi megkerül a  bérbeadó visszavásárolja a 

gépkocsit. 

 

5.Bérbeadó nem felel a gépkocsiban szállított személyek egészségében , testi épségében 

bekövetkezett károkért, valamint a gépkocsiban szállított tárgyakban bekövetkezett károkért, azok 

elvesztéséért, illetve a gépkocsi ellopása esetén elvesző tárgyakért. Bérbeadó ezért felhívja a bérlő 

figyelmét, hogy a gépkocsiban értéktárgyakat ne tartson.  

 

6. Bérlő a gépkocsiban keletkezett minden kárról vagy lopásról haladéktalanul köteles a bérbeadót 

értesíteni. Baleset esetén a bérlő köteles rendőrt hívni, a baleseti bejelentőt, a kárbejelentőt, a 

károkozó nyilatkozatot pontosan kitölteni, illetve aláírni, aláíratni, vázlatrajzot készíteni, a 

rendőrségi jegyzőkönyv egy példányát illetve a felelősségbiztosítás érvényesítéséhez szükséges 

dokumentumokat beszerezni, és a bérbeadónak átadni.  

 

7. A bérbeadó kijelenti, hogy a gépjármű minden hatósági engedéllyel, kötelező, a gépkocsi 

műszaki ellenőrzése rendszeres.  

 

8. Bérlő a gépkocsiban keletkező károk esetén 8 napon belül köteles megtéríteni minden kárt akár 

törés, akár műszaki, akár lopás kár keletkezik. Amennyiben a  biztosítók, vagy a károkozó vagy a 

károkozó felelősségbiztosítója a kárt rendezi, úgy a bérlő által esetlegesen hamarabb bérbeadó felé 

kifizetett kártérítés esetén a bérbevevőt illeti. 

 

9. Bármely káresemény bekövetkezésekor a bérlő köteles a bérbeadónak ötvenezer-forintot 

megtéríteni, az ügyintézési költségekre, illetve a kieső forgalom miatt. A bérlő köteles a gépjármű 

forgalmi engedélyét és kulcsát a bérbeadónak visszaadni.  

 



10.A bérlő felel bármilyen közlekedési szabálysértésből, közlekedési vagy más 

bűncselekményből eredendő kárért vagy bírságért. A bérlő felel és vállalja ,hogy 

rendeltetésellenes használatból eredendő, bejelentés elmulasztása esetéből eredendő, szándékosan 

okozott cselekvésből eredendő pl. bírságokból eredendő (ideértve a gyorshajtás miatti) ,jogosulatlan 

szerelésből és javításból eredendő kiadások mind Őt azaz a bérbevevőt terhelik és köteles ezt a 

bérbeadó felé megtéríteni. Ezek 1 hetet meghaladó késedelmes fizetése esetén a bérbevevő 50.000,-

Ft bánatpénzt köteles fizetni a bérbeadó felé.  

 

11. Bérlő teljes mértékben felel, valamint feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja, hogy a 

bejelentés elmulasztása, vagy késedelem, a gépjárművel kapcsolatos bármely káresemény, a bérleti 

díj hátralék miatti követelés, vagy a szerződési feltételek be nem tartása miatti kárt a bérbeadónak 

haladéktalanul megfizeti, egyúttal felhatalmazza a bérbeadót, hogy a letéti összegből, a 

hitelkártyájáról vagy bankszálájáról ezen összeget levegye, illetve ezen összeg erejéig azonnali 

beszedési megbízást adjon a bank felé, vagy azonnali végrehajtást is igénybe vegyen követelése 

kielégítésére.  

 

12. A bérbeadó köteles a letét összegével elszámolni, visszaadni bérlőnek az esetleges levonások 

után a letétből fennmaradt részt. A szerződés hiteles nyelve a magyar, mindenben a magyar nyelvű 

szöveg az irányadó.  

 

13. A bérbeadó hozzájárul ,hogy a bérbevevő személyi iratait biztonsági okokból lemásolja és 

hozzájárul ,hogy a bérbeadó tulajdonában lévő gépkocsikat GPS nyomkövetővel lássa el és azt 

használja. 

 

14. Ebben a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései az irányadók. 

Felek a fenti feltételeket elolvastuk, azokkal egyetértünk és feltétel nélkül elfogadjuk. 

 

15. A bérlő a Véró Autó Kft. Adatkezelési szabályzatát (GDPR által előírt) elfogadja és az adatai 

kezeléséhez a szükséges mértéket meg nem haladóan hozzájárul. 

 

 

A bérleti szerződés külön megállapodás vagy szerződés mellett módosulhat és a változtatás jogát 

fenntartjuk! 
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