
BÉRLETI FELTÉTELEK 
 

A bérlő köteles a bérelt gépkocsit, tartozékait, más okmányait a legnagyobb gondossággal használni, kezelni, 

valamint a gépjármű forgalmi engedélyét és kulcsait magánál tartani. A gépkocsi ellopása esetén annak teljes 

értékét köteles megfizetni, ha a lopás bejelentését követően nem tudja felmutatni a gépjármű eredeti kulcsait, a 

riasztó kapcsolót, az indításgátlót, bérleti szerződést és a forgalmi engedélyt. 

 

1.Gépkocsit bérelhet (vezethet) aki: 

-szerepel a bérleti szerződésben 

-21 évesnél idősebb 

-legalább 1 éve jogosítvánnyal rendelkezik 

-érvényes személyi igazolvánnyal és útlevéllel 

-valamint érvényes hitelkártyával rendelkezik 

 

2.Második vezető 

Van lehetőség, hogy a gépkocsit egy második 

ember vezesse. Ezt viszont a foglalás előtt kell 

jelezni. A második vezetőre ugyanazok a feltételek 

érvényesek, mint a gépkocsi bérlőre. 

 

3. Bérleti díj fizetése 

A bérleti díj készpénzzel és bannkártyával is 

fizethető. A foglalás elején jelezni kell a bérleti díj 

fizetésének módját. A bérleti díjat mindig a bérleti 

idő megkezdésének időpontjában, az átadásnál kell 

kifizetni. 

 

4. Letét 

A gépkocsi bérlésekor biztonsági letétet kell fizetni, 

ami szintén a gépkocsi bérleti idő megkezdésének 

idején történik meg. A biztonsági letét a gépkocsi 

visszavételekor visszatérítésre kerül, amennyiben 

megfelel az átvételkori (bérleti idő megkezdésének) 

állapotának. 

 

5. Autó átadás-átvétele 

A gépkocsit tisztán, üzemanyaggal ellátott 

állapotban adjuk át, így ennek megfelelően kell 

visszaadni a bérbeadónak. 

A gépkocsit Budapest területén térítésmentesen 

adjuk és vesszük át. Ellenkező esetben, mint pl. 

vidéki kiszállási, illetve elviteli díjat számítunk fel. 

 

6. Üzemanyag 

A bérlő köteles a megfelelő üzemanyagot tankolni a 

gépkocsiba. A nem megfelelő üzemanyag tankolás 

esetén eredő károkat köteles megtéríteni a bérlő (pl. 

üzemanyagcsere, javítás stb.). Ha az 

üzemanyagszint visszavételkor alacsonyabb, mint a 

kiadáskor feltüntetett mennyiség, úgy a bérlőnek 

tankolási díjat kell megfizetni. 

 

7. A bérelt gépkocsit tilos 

-másnak bérbe, illetve kölcsönadni, a bérleti 

szerződésben nem szereplő személynek a vezetést 

átengedni 

-autóversenyzésre, vagy arra való felkészülésre 

használni 

-másik jármű vontatására használni 

-hűtőfolyadék befagyása, a kenőolajak elfolyása 

esetén használni 

-alkohol, gyógyszer vagy kábítószer befolyása alatt 

vezetni, vagy ilyen befolyás alatt álló személynek a 

vezetést átengedni 

-a gépkocsit engedély nélkül külföldre vinni. 

 

8. A bérlő a teljes -  a gépkocsi értékéig terjedő – 

kárösszeget köteles megfizetni ha: 

-az általános bérleti feltételeket megszegi 

-a gépkocsit gondtalanul, szakszerűtlenül 

üzemeltette, túlterhelte 

-az alkatrészek, tartozékok, felszerelések 

hiányoznak 

-a gépkocsit gondtalanul tárolta, magára hagyta 

-a gépkocsit nem a KRESZ előírásai alapján 

használta. 

-minden olyan károkért, melyek akkor keletkeznek, 

ha a gépkocsit elhagyta és nem zárta be vagy nem 

az előírásoknak megfelelően parkolt 

- a gépkocsiban hagyta a gépjármű kulcsát, 

forgalmi engedélyét. 

 

9. Baleset 

A bérlő minden esetben köteles rendőri intézkedést 

kérni akár személyi, akár anyagi kárral járó baleset 

történt és az eljárást kezdeményezni. A bérlő a 

rendőrség által felvett jegyzőkönyv egy példányát 

köteles átadni a bérbeadónak. 

A balesetnél a bérlő köteles továbbá kellő 

gondossággal eljárni, az ügy tisztázására mindent 

megtenni. 

Baleset esetén azonnal értesíteni kell a bérbeadót. 

 

10. Műszaki meghibásodás 

Műszaki meghibásodás esetén köteles a bérlő a nap 

bármely szakában intézkedést kérni a rent a car 

munkatársaitól a megadott telefonszámokon. 

 

11. A napi díj tartalmazza: 

-kötelező biztosítást 

-súlyadót 

-rendeltetésszerű használatból eredő javítási 

költségeket 

-műszaki meghibásodás esetén csereautót 

-tiszta állapotban történő átadást 

-budapesti kiszállást az átadás-átvételnél 

-magyarországi autópálya használati díjat 

 

12. A napi díj nem tartalmazza: 

-üzemanyag szolgáltatást 

-nem rendeltetésszerű használatból eredő javítási 

költségeket 

-tartozék hiány: a gépkocsik a KRESZ előírt 

kötelező tartozékokkal kerülnek átadásra, melyeket 

a bérlő köteles hiánytalanul megőrizni 

-gumijavítás: az abroncs sérülése, használhatatlanná 

válása esetén a javítási és pótlás a bérlőt terheli 

-külföldi autópálya használati díjat, az egyéb 

úthasználati díjakat, valamint a parkolási díjakat. 

13. Külön szolgáltatás igény szerint bármilyen 

eszköz, mint pl. GPS, hólánc, gyermekülés, 

biciklitartó, tetőcsomagtartó, stb. bérelhető. Kérem 

ezeket a foglalásnál jelezzék. 
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