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Személygépjármű Általános Bérleti Szerződés
Amely létrejött egyrészről a Suzupont Kft.(1174. Budapest, Bél Mátyás u. 3/b) a továbbiakban, mint
Bérbeadó, valamint a B é r l e t i s z e r z ő d é s b e n rögzített Bérlő között az alábbi feltételek
szerint
1. A bérleti jogviszony
A szerződés aláírásával a B é r l e t i s z e r z ő d é s b e n részletezett gépkocsi átadásával, valamint
egyidejűleg a letéti összeg átadásával jön létre.

2. A gépkocsi átadása és visszaadása
A Bérbeadó a gépkocsit közúti közlekedésre alkalmas állapotban, kenő,- és üzemanyaggal feltöltötten
és a szükséges tartozékokkal, felszerelésekkel, dokumentumokkal adja át.
A Bérlő a gépkocsit köteles az átvételkori állapotnak megfelelően visszaadni, a bérleti szerződésben
meghatározott helyen és időben. A bérlet ideje alatt bekövetkezett sérülésekből, illetve felszerelési
hiányokból származó kárt a Bérlő, a Bérbeadónak köteles megtéríteni.
A Bérlő a visszaadás időpontjának módosítását kérheti, melyet Bérbeadó engedélyezhet, de Bérbeadó
a jogviszony meghosszabbítására nem köteles.
A Bérbeadó az esetleges késedelmes, illetve módosított teljesítésből származó károkért felelősséget
nem vállal.
3. A gépkocsi használatának feltételei
A gépkocsit csak 20. életévét betöltött és minimum 2 (kettő) éves érvényes vezetői engedéllyel
rendelkező személy vezetheti. A bérbeadás feltétele 1 db közüzemi számla bemutatása. Bérlőnek nem
lehet a Suzupont Kft. felé lejárt határidejű fizetési hátraléka. Amennyiben a Bérlő jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, úgy a bérlethez szükséges egy hónapnál nem
régebbi eredeti cégkivonat, eredeti aláírási címpéldány, valamint cégszerű írásos megrendelő,
bélyegző. A gépkocsit a Bérlőn, illetve a bérleti szerződésben vezetésre feljogosított személyen kívül
más nem használhatja. E kritérium megszegéséből eredő valamennyi kárt a Bérlő köteles megtéríteni.
A gépkocsit nem vezetheti olyan személy, aki alkoholos és/vagy kábítószeres befolyás alatt, illetve
aki vezetési képességét befolyásoló kezelés alatt áll. A Bérlő, illetve a bérleti szerződésben
vezetésre feljogosított személyek teljes anyagi felelősséget vállal/nak a gépkocsi rendeltetésszerű
használatáért, a gépkocsi birtoklása során a KRESZ – és egyéb jogszabályok és előírások
betartásáért.
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A gépkocsit a Bérlő és a bérleti szerződésben vezetésre feljogosított személyek a tőle/tőlük
elvárható legnagyobb gondossággal használja/használják. A Bérlő a gépkocsit külföldre csak a
bérbeadó írásos, külön engedélyével viheti. A gépkocsi nem használható bérfuvarozásra,
áruszállításra – kivéve tehergépkocsik -, személy taxi szolgáltatásra, vontatásra, versenyzésre,
illetve arra való felkészülésre. A gépkocsi nem használható olyan útvonalon, melyet bármely
oknál fogva lezártak, illetve ahol tömegdemonstrációt tartanak, továbbá katasztrófa sújtotta
területen, valamint bűncselekmény eszközeként sem használhatja.
A gépkocsit tovább bérbe adni tilos.
Bérlő a gépkocsin javítási munkákat nem végezhet, kivéve folyadék szintek utántöltését, és a
gumidefekt javítását.
Bérlő köteles a felülvizsgálati rovatban feltüntetett km állásnál a megállapodott időpontban a
gépkocsit bérbeadó telephelyén felülvizsgálatra bemutatni. A bemutatás elmulasztásából származó
kárért Bérlő teljes anyagi felelősséggel tartozik. Meghibásodás esetén a Bérlő köteles a bérbeadót
haladéktalanul értesíteni, Bérbeadó pedig a tőle elvárható legrövidebb időn belül gondoskodik a
gépkocsi hibájának elhárításáról, vagy a használhatatlan gépkocsival megegyező használati értékű
gépkocsit biztosítani. Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadót a meghibásodásból, illetve a sérülésből
származó kárért felelősség nem terheli. Bérbeadónak joga van a gépkocsi használatát ellenőrizni és
rendeltetésellenes használat esetén a szerződést azonnali hatállyal felmondani, a járművet, pedig
elszállítani.

4. A gépkocsi bérleti díja
A Bérlő a Bérbeadó számára az alábbi díjakat köteles megfizetni: letéti összeg, bérleti díj, újra
tankolási díjat, ha a gépkocsit a kiadáshoz képest kevesebb üzemanyaggal hozzák vissza, valamint
takarítási díjat, ha a gépkocsit a kiadáshoz képest szennyezettebben hozzák vissza, áfa-t a hatályos
jogszabályok alapján, illetve a bekövetkezett káresemények nyomán a bérbeadó költségeit, valamint
az esetlegesen utólag felmerülő költségeket (parkolási pótdíj, büntetések, pótdíjak). Bérlő a Bérleti
szerződés aláírásával e díjak és felmerülő költségek megfizetését vállalja.
Bérbeadó az érvényes árlistában meghatározott bérleti díjakért adja bérbe a gépkocsit, de fenntartja a
jogot a díjszabás megváltoztatására, figyelembe véve azt, hogy a díjszabás a már megkezdett bérleti
időszak alatt nem változhat. Külföldi használatra vonatkozóan a Bérbeadó fenntartja a jogot, hogy
bizonyos országokba a bérelt gépkocsival történő belépést ne engedélyezze, illetve korlátozó
feltételeket léptessen életbe. A bérleti díj tartalmazza a gépjármű kötelező biztosítását, egyes autó
esetben a Casco díjat, a súlyadót és a gépkocsi rendeltetésszerű használatához tartozó karbantartási
költségeket, téli/nyári gumit az évszaknak megfelelően, üzemképtelenség esetén csere gépkocsi
biztosítását. Bérlőt terhelik a bérlet időtartama alatt felmerülő egyéb költségek (folyadék utántöltés,
üzemanyag, autópályadíj, parkolási díj, komp és egyéb úthasználati díjak, szabálysértés miatt
megállapított büntetés, meg nem váltható CASCO önrész (10%, de minimum 100.000,- Ft)stb.). Bérlő
a bérleti díjat a bérlet megkezdésekor készpénzben köteles megfizetni. Bérbeadó a teljesítést külön
megállapodás szerint, egyedi elbírálást követően átutalással is elfogadja. Amennyiben a Bérlő a
számlán szereplő határidőben tartozását nem rendezi, úgy a Bérbeadó jogosult késedelmi kamatként a
mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét felszámítani, és a tartozást a letét összegéből levonni.
Bérlő a bérleti szerződés megkötésekor a Bérbeadónál köteles letétet elhelyezni, melynek összege a
bérleti szerződésen rögzítésre kerül. A letét összege biztosítékul szolgál a Bérbeadó számára, amely
fedezetet nyújt az esetlegesen felmerülő károk, költségek megtérítésére, továbbá a bérleti díj
megfizetésére. Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó a letéti díjat visszatarthatja mindaddig, amíg a
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Bérlőnek tartozása fennáll vele szemben. Bérbeadó köteles a letét összegét visszafizetni a Bérlőnek,
amennyiben Bérlő a gépkocsit jelen szerződésnek megfelelően visszaadja és a bérleti díjat, illetve a
bérlethez kapcsolódó egyéb költségeket Bérbeadónak megfizette.
5. Káresemények, felelősség, kártérítés, biztosítások
Bérlő köteles a gépkocsival kapcsolatos minden káreseményt, sérülés, lopást, gépkocsi feltörést,
balesetet, okmány/kulcs eltűnését, elvesztését, megsemmisülését Bérbeadónak haladéktalanul
telefonon, valamint írásban, bérbeadónál történő jegyzőkönyv felvétele mellett bejelenteni. Ennek
elmulasztásából, vagy késedelmes bejelentésből származó kárért Bérlő teljes anyagi felelősséggel
tartozik. Bérlő a gépkocsival kapcsolatos balesetet, káresemény, bűncselekmény esetén a mindenkori
hatályos jogi előírások szerint köteles (külföldön bekövetkezett baleset vagy káresemény esetén
minden esetben) rendőri intézkedést kérni és eljárást kezdeményezni, (különösen személyi sérüléses
baleset esetén, akkor is, ha a bérelt gépkocsiban kár nem keletkezett). A Bérlő köteles a rendőri
intézkedés során készült jegyzőkönyvet beszerezni, a baleseti bejelentőlapot kitölteni, a baleset
bekövetkeztéért felelős személyt, vagy személyeket megjelölni, a baleseti bejelentőlapot aláírni és
aláíratni mindazokkal a személyekkel, akik a balesetben érintettek voltak. Köteles ezen érintett
személyek, tanuk adatait feltüntetni (minimum: neve, anyja neve, lakcíme, telefon száma, azonosításra
szolgáló igazolványának száma). A káresemény, illetve baleset kapcsán Bérlő köteles a gépkocsi
őrzéséről, tárolásáról mindaddig gondoskodni, amíg azt a Bérbeadó a tőle elvárható legrövidebb időn
belül birtokba nem veszi.
A Bérlő felelősséggel tartozik és a köteles a Bérbeadónál keletkezett kárt a Bérbeadónak megtéríteni
– különösen az alábbi esetekben, ha a Bérlő vagy a bérleti szerződésben vezetésre feljogosított
személyek:
-saját hibájából (szándékosan vagy gondtalanul) bekövetkezett minden nemű kár esetén,
-a gépkocsi nem rendeltetésszerű használatából eredő károk esetén,
-bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károk esetén,
-a jogviszony fennállása alatt a „sajátként birtoklás” kötelező gondossága előírásainak, magatartási
szabályainak szándékos vagy gondatlan megsértéséből származó kárért,
-amennyiben a 3. pontban meghatározott, gépkocsivezetésre vonatkozó előírásokat megszegi,
-valamint minden egyéb olyan kár, ami a bérleti időszak alatt következett be és a bérelt gépkocsi
kötelező felelősségbiztosításából a Bérbeadó számára nem térül meg.
A teljes kár összegéig felel a Bérlő:
-minden a gépjárműben, illetve a káresemény következtében a Bérlő felelősségi körében bekövetkezett
kárért, ami nem a CASCO biztosítási események közé tartoznak (pl.: kárpit károsodás).

Különösen:
-sajáthibás kár esetén (törés, totálkár, lopáskár)
-ha a gépkocsit nem a vezetésre felhatalmazott személy vezette,
-a gépkocsival kapcsolatos más bűncselekményből származó kár esetén,
-szándékosan vagy gondatlanságból elkövetett károk esetén,
-ha a baleset során nem a Bérlő, illetve a bérelt szerződésben vezetésre feljogosított személy volt a
károkozó, de a károkozó személyének kilétét megfelelő dokumentumokkal nem tudja igazolni,
-ha a baleset esetén a Bérlő rendőri intézkedést nem kért, illetve bűncselekménnyel kapcsolatos
káresemény esetén rendőrségi feljelentést nem tett, illetve ezt igazolni nem tudja,
-a gépkocsi tartozékainak elvesztése, vagy az iratok eltűnése, illetve megsemmisülése esetén, valamint
azon esetben, melyeket a biztosítási kör hatálya alá nem lehet bevonni (pl. felni sérülés, küszöb alatti
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sérülések, antenna, visszapillantó tükör, a gépkocsi belső terében keletkezett sérülések esetén, a
gépkocsi kulcsainak elvesztése, megrongálódása esetén).
Káresemény esetén a Bérlőnek lehetősége van a Casco önrész megfizetésével a kártérítési felelősség
összeghatárának korlátozására. Ha a Bérlő e lehetőséggel él, akkor sajáthibás töréskár esetén
kártérítési fizetési kötelezettsége csak a mindenkori érvényes árlistában meghatározott mértékig áll
fenn. Ugyanez vonatkozik totálkár és lopás esetén is. Abban az esetben, ha a lopás esetén a Bérlő nem
tudja felmutatni a gépkocsi forgalmi engedélyét és kulcsait, valamint a lopás tényétől felvett
rendőrségi jegyzőkönyvet és az érvényes bérleti szerződést, akkor Bérlő köteles megtéríteni a
gépkocsi teljes értékét, függetlenül attól, hogy önrész csökkentési díj befizetésének lehetőségével élt-e
vagy sem. Bérbeadó a gépjármű okmányainak, gépjármű kulcsának elvesztése, sérülése esetén a
mindenkori, számlával igazolt költségeket felszámolja.

6. Bérlő a Bérleti szerződés aláírásával hozzájárul, személyi adatainak a bérbeadó által történő
rögzítéshez, kezeléshez és jelen szerződés teljesítése, illetve az ebben foglalt jogok érvényesítése
céljából harmadik fél részére történő továbbításához.
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