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RENT A CAR ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI  FELTÉTELEK (ÁSZF) 

 
 
Az Euro-Motors Flotta Kft. (továbbiakban: Bérbeadó) bérbe adja a Bérleti szerződésben feltüntetett gépjárművet, az 
ugyanott megnevezett Bérlő(k)nek, aki(k) azt bérbe veszi(k) az alábbi feltételek szerint: 
 
1.  Jelen szerződés alapadatait (szerződő felek, bérlet tárgya, bérleti díj, egyéb költségek, szerződéskötés időpontja, 

bérlet időtartama, stb.) a Bérleti szerződésben feltüntetett adatok képezik. A jelen ÁSZF és a Bérleti Szerződés 
együttesen tartalmazza a feleknek a gépjárműre vonatkozó valós szerződéses akaratát.  

2. A Szerződés megkötésekor, illetve annak tartama alatt felmerülő nyilatkozatok megtételénél a Bérlő képviseletében 
eljáró személy köteles igazolni képviseleti jogát. A képviseleti jog és a személyazonosság igazolására a Bérbeadó a 
következő okiratokat jogosult kérni: a Bérlő társaság 30 napnál nem régebbi cégkivonatát; a képviselő aláírási 
címpéldányát; ha a Bérlőt cégjegyzésre nem jogosult meghatalmazott személy képviseli az előző okiratokon felül, a 
Bérbeadó kérheti a meghatalmazott nevére szóló, cégszerűen aláírt meghatalmazást; egyéni vállalkozó esetében a 
vállalkozói igazolványt; személyigazolványt, lakcímkártyát.  

3. Bérbeadó bérbe adja, a Bérlő bérbe veszi a Bérbeadó tulajdonában, illetve üzemeltetésében lévő, a Bérleti 
Szerződésben megjelölt gépjárművet, a Bérlő által megtekintett és az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített 
műszaki állapotban. A Szerződésben „gépjármű” megjelölés alatt értendő a Bérleti Szerződésben megjelölt bérleti 
tárgy. Az átadás-átvételről a felek jegyzőkönyvet állítanak ki, mely tartalmazza az átadott okmányokat, jármű-
kulcsot, gépkocsi tartozékokat, illetve az évszaknak megfelelő szezonális gumiabroncsokat. Bérbeadó az átadáskor 
a Bérlő rendelkezésére bocsátja az előírásoknak megfelelő okmányokat, bizonylatokat, így forgalmi engedélyt, 
környezetvédelmi felülvizsgálatról szóló igazolólapot, biztosítási papírokat, stb., valamint ellátja a gépjárművet a 
szükséges közlekedésbiztonsági felszerelésekkel (elakadásjelző háromszög, égőkészlet, mentődoboz, 1 db jól 
láthatósági mellény). Bérbeadó kijelenti, hogy a gépjármű minden szükséges hatósági engedéllyel rendelkezik a 
forgalomban tartáshoz. A gépjármű átadása tele tankkal, tiszta állapotban (mind külsőleg, mind belsőleg) történik.  

4. Amennyiben, a gépjármű rendelkezésre állását követően a Bérlő a jármű átvételével 2 órát meghaladó késedelembe 
esik, köteles a mindenkori Bérbeadói rent a car árlista szerinti, a gépjárművel azonos kategória napi (korlátlan km-
es) díja kétszeresének megfelelő összeget Bérbeadónak, 8 munkanapon belül megfizetni. 

5. Bérbeadó jogosult óvadékot kérni Bérlőtől, a gépjármű bérbeadása előtt. A óvadék összege a várható bérleti díj 
összege, amennyiben a bérlet időtartama várhatóan nem haladja meg az 1 hónapot. Ebben az esetben, mind az 
óvadék, mind pedig a bérleti díj számlázása és fizetése a gépjármű átvétele előtt történik, utalással vagy készpénz 
fizetéssel.  

6. Amennyiben a bérlet várható időtartama meghaladja az 1 hónapot, úgy a Bérlő köteles a gépjármű átvétele előtt 
óvadékot fizetni, melynek mértéke a várható időtartamra vonatkozó teljes bérleti díj összege. A bérleti díj 
számlázására a bérlet 1. napján, majd ezt követően tárgyhó 1. munkanapján kerül sor, melyet Bérlő átutalással fizet. 
Pénzügyi teljesítésnek a Bérbeadó bankszámláján történő jóváírás számít. A felek 8 napos fizetési határidőben 
állapodnak meg.  

7. A Szerződés tartama alatt a gépjármű használata során felmerülő, a Bérlő felróható magatartásán alapuló bírság, díj 
és egyéb a Szerződésben nem rögzített fizetési kötelezettség (különösen, amelyek hatóságok, illetve egyéb illetékes 
szervek határozatán vagy intézkedésén alapul, pl. parkolási bírság, autópálya pótdíj, illetve minden egyéb 
közlekedési szabálysértési bírság), illetve a bérleti díjba nem kalkulált egyéb tételek (pl. CASCO önrész, szándékos 
rongálás, vagy gondatlan használat következménye, stb.) a Bérlőt terhelik. Ezen tételek továbbszámlázásra 
kerülnek Bérlő részére Ft-ban, a kimutatott tényleges költségen, melyet Bérlő átutalással fizet. Minden 
továbbszámlázás, illetve a fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén, a felszólító levél megküldésekor, Bérbeadó 
külön-eljárási díjat számol fel, amelynek mértéke esetenként 1.500,-Ft + ÁFA. Megismételt számlázás, illetve 
megismételt felszólítás esetén, a külön-eljárási díj mértéke 2.900,-Ft + ÁFA, alkalmanként. A fizetési határidő a 
számla kiállításának napjától számított 8 nap. 

8. A forintban meghatározott bérleti díj esetén a számlázás és fizetés Ft-ban történik. EUR-ban meghatározott bérleti 
díjnál a számlázás és fizetés EUR-ban (Bérbeadó az Áfa-nyilvántartásában a kiállított számlát a kiállítás napján 
érvényes MNB árfolyammal szerepelteti) történik.  

9. A bérleti idő mindig egész napra, azaz 24 órára vonatkozik, mely a gépkocsi átadás-átvételi jegyzőkönyvében 
rögzített időpontjától kezdődik.  

10. Bérbeadó a Bérleti szerződében rögzített bérleti díj ellenében, az alábbi szolgáltatásokat nyújtja Bérlőnek: 
- Teljes körű CASCO biztosítás 
- Kötelező gépjármű felelősség biztosítás (GFB) 
- Gépjárműadó 
- Szervizköltségek (műszaki meghibásodásból származó) 
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- Normál használatból eredő gumikopás költsége (időarányos elhasználódásból, rendeltetésszerű használatból 
eredő gumipótlás költsége) 

- Szezonális gumiabroncsok biztosítása  
- Országúti segélyszolgálat műszaki meghibásodás esetén 
- Cseregépjármű biztosítása műszaki meghibásodás esetén 
- Közlekedésbiztonsági felszerelések 
- Audio berendezés 
- Tele tank átadáskor 
- Külföldi használat 
- Ügyintézés, bonyolítás a felsorolt szolgáltatások tekintetében 

11. Bérbeadó a bérleti díjhoz tartozó kilométerfutást a Bérleti szerződésben tünteti fel. A futásteljesítményt a Bérbeadó 
a bérlet lejártakor felülvizsgálja. Amennyiben a gépjármű futásteljesítménye meghaladja a Bérleti szerződésben 
feltüntetett km-t, úgy a Bérleti szerződésben feltüntetett túlfutási díj, túlfutott kilométerenként kiszámlázásra kerül, 
melyet Bérlő köteles a számla kiállítását követő 8 munkanapon belül Bérbeadó részére kifizetni. 

12. Bérbeadó vállalja, hogy a bérbe adott gépkocsira saját nevében és költségére, a mindenkor hatályos jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelően, kötelező felelősségbiztosítást köt, illetve fizeti gépjárműadóját. Bérbeadó minden 
átadott gépjárműre teljes körű CASCO biztosítást köt. A Bérbeadó által kötött CASCO biztosítás lopás, totál – és 
elemi károkra, a gépjármű alkatrészeiben, a biztosítási fedezet alá vont tartozékaiban baleseti erőhatás által 
keletkezett sérülésekre, továbbá ismeretlen személy által okozott rongálásra nyújt fedezetet. A CASCO biztosítás 
önrészének mértékét Bérbeadó a Bérleti szerződésben tünteti fel.  Amennyiben biztosítási esemény következik be, 
úgy a CASCO biztosítás önrészének 100%-a a Bérlőt terheli. Saját hibás káresemény esetén, az esetleges gépjármű-
avultatás, Biztosító által meghatározott anyagi vonzata a Bérlőt terheli. Ha a biztosító olyan körülményt állapít meg, 
mint pl. ittas vezetés, szándékos rongálás, biztosítási csalás stb., vagy ha a káresemény nem biztosítási eseményhez 
kapcsolódik, továbbá szándékosság, súlyos gondatlanság esetén, illetve ha a Bérlő nem a tőle elvárható módon 
folytatta az üzemeltetést, úgy a keletkezett kárérték teljes összege is a Bérlőt terheli. 

13. Bérbeadó felhívja Bérlő figyelmét, hogy a Casco biztosítás nem érvényesíthető az alábbi károkra, ezért, ha azok nem 
közlekedési balesetből származnak a Bérlő köteles megtéríteni: 
-   belső tartozékok: magnó/cd előlap, hangszóró, szivargyújtó, visszapillantó tükör, belső kárpit, pótkerék, 

elakadásjelző, elsősegély-doboz, izzókészlet, emelő, kerékanya-kulcs, csavarhúzó, kalaptartó, szőnyeg, 
kulcskészlet, szerszámok. 

-   külső tartozékok: antenna, sárfogó gumi, üzemanyagtartály-sapka, ködlámpa, stb. megrongálódásával, hiányával 
keletkezett kárt. 
 A dísztárcsa, járműkerekek, (gumiköpeny, felni, kerékanya) eltulajdonításakor a Casco biztosítás abban az esetben 
nem érvényesíthető, ha a nevezett tartozékok vonatkozásában nincs rendőrségi feljelentés.  

14. A gépjármű mind Magyarország területén, mind külföldön használható a biztosító társaság esetleges 
korlátozásainak figyelembe vétele mellett (pl. háborús övezet) amely a külföldre viteli engedélyben feltüntetésre 
kerül. Amennyiben a Bérlő külföldre kíván vele utazni, úgy ez a Bérbeadó írásbeli engedélyével és a szükséges 
nemzetközi biztosítási zöldkártyával (melyet a Bérbeadó szerez be) engedélyezett. Amennyiben Bérlő egyéb, 
speciális biztosítást kíván kötni, azt saját költségén történő megkötésével megteheti. 

15. Bérlő a gépjárművet csak eredeti rendeltetésének megfelelő célra használhatja, az ettől eltérő használatból eredő 
károkért (pl.: állatszállítás, vontatás, stb.) teljes felelősséggel tartozik. Tilos a gépjármű további bérbe-, vagy más 
jogosultsággal nem rendelkező részére történő használatba adása. Így tilos a gépjárművel oktatás, versenyzés és a 
vontatás, ami csak a Bérbeadó engedélyével történhet. Tilos továbbá a gépjárművön bárminemű maradandó 
változtatás végrehajtása, kivéve azok, amelyekhez a Bérbeadó előzetesen írásban hozzájárul. 

16. A Bérlő ill. az általa meghatalmazott alkalmazottja köteles a gépjárművet rendeltetésének megfelelően használni, 
valamint a gépjárműre vonatkozó garanciális és szavatossági, valamint az egyéb műszaki előírásoknak eleget tenni, 
különös tekintettel arra, hogy Bérlő a gépjármű üzembiztonsága érdekében köteles ellenőrizni a gépjárműben a 
hűtőfolyadék, a fékolaj, a motorolaj, valamint minden egyéb segédberendezés folyadék szintjét. Bérlő köteles az 
üzemszerű működés fenntartásához szükséges valamennyi folyadékszintben bekövetkező változásról Bérbeadót 
haladéktalanul tájékoztatni. Abban az esetben, ha a folyadékszintek, a gépjármű kezelési utasításában 
meghatározott szintnél alacsonyabbak a működtetés során, akkor az ebből származó kár esetén a keletkezett kárért 
Bérlő felel. Bérlő köteles a gépjárművet annak gyártója által előírt technikai, kezelési és üzemeltetési normáknak 
megfelelően rendeltetésszerűen, legnagyobb gondossággal, céljának és a jelen szerződésnek megfelelően saját 
felelősségére és kockázatára használni, továbbá köteles megóvni minden káros természeti és egyéb fizikai 
behatástól, a gépjármű használata során saját költségére gondoskodni a gépjármű külső-belső tisztításáról. 

17. Bérlő köteles a gépjárművet minden kiszálláskor lezárni, valamint riasztó berendezéssel ellátott jármű esetében azt 
aktiválni. A gépjármű kulcsát, központi-zár és riasztó kezelőjét, forgalmi engedélyét és más dokumentumait, rádió 
előlapját (ha levehető) Bérlő a gépjárműből köteles magával vinni.  A biztosító által nem térített kárösszeg teljes 
mértékéig, illetve teljes értékű kártérítéssel felel a Bérlő mindazon eseményekért, amelyek bizonyíthatóan a Bérlő 
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hibájából, gondatlanságából származnak. Így pl. lopás esetén - amennyiben bizonyítást nyer - hogy a jármű nem 
volt lezárva, vagy ha a jármű ellopása, vagy bármilyen megsemmisülése esetén a Bérlő a nála lévő indítókulcsot és 
forgalmi engedélyt nem tudja bemutatni. A Bérlő a gépjármű kulcsáról, annak esetleges elvesztése esetén sem 
készíthet másolatot a Bérbeadó írásbeli engedélye nélkül.  

18. Bérlő vállalja továbbá, hogy a KRESZ napi karbantartásra és műszaki állapot ellenőrzésére vonatkozó előírásait 
betartja. Bérlő nem háríthatja át Bérbeadóra a rendeltetésellenes használatból, az általa közölt személyes adatai 
valótlanságából, igazoló hatósági engedélyei érvénytelenségéből, illetve a közúti közlekedés szabályainak 
megszegéséből eredő kiadások vagy károk megtérítését. 

19. Bérbeadó Bérlő részére országúti segélyszolgálatot biztosít műszaki meghibásodásra a teljes futamidő alatt 
Magyarország területén, amennyiben a műszaki meghibásodás rendeltetésszerű használat mellett lép fel. 
Garanciális gépjármű esetén gyári assistance szolgálat, míg a garanciális időn túl Bérbeadó alvállalkozói 
hálózatával áll rendelkezésre. Baleset esetén Bérbeadó külön díj ellenében biztosít országúti segélyszolgálatot. 

20. A gépkocsi rendeltetésszerű használata közben fellépő műszaki meghibásodása esetén Bérlő nem végeztethet 
javítást, hanem köteles azonnal a Bérbeadót értesíteni és egyben a Bérbeadó költségén gondoskodni a gépkocsi 
biztonságos elhelyezéséről. A gépkocsi műszaki meghibásodása esetén a Bérlő a gépkocsit csak abban az esetben 
hagyhatja őrizetlenül, ha az biztonságos helyen van tárolva. Amennyiben a gépkocsi átmenetileg használhatatlanná 
válik (a műszaki hiba rendeltetésszerű használat mellett merül fel), úgy a Bérbeadó változatlan feltételekkel köteles 
lehetőség szerint azonos kategóriájú cseregépjárművet biztosítani Bérlő részére, a javítás teljes időtartamára.  
A Bérbeadó kizárja a gépkocsi meghibásodásából eredő kárért való felelősséget. Meghibásodás esetén a Bérbeadó 
nem felel azokért a károkért, amelyek Bérlőnek a meghibásodás miatti késedelemből vagy valamely határidő nem 
teljesítéséből származnak.  

21. Amennyiben a gépjármű meghibásodását a Bérlő gondatlan, szakszerűtlen kezelése, valamint a garancia 
feltételektől eltérő üzemeltetése okozza, úgy a felmerülő kárt (mentés, javítás költségei stb.) teljes egészében a Bérlő 
köteles a Bérbeadónak megtéríteni. A rendeltetésszerű használattal arányos gumipótlás költsége Bérbeadót terheli. 
A defektből eredő gumijavítás és -pótlás költsége Bérlőt terheli. A szakszerűtlen használat (pl. nem kielégítő 
guminyomás) következtében, vagy az ebből adódó külső mechanikai sérülésekből eredő károk költségét a Bérlő 
köteles a Bérbeadó részére megtéríteni. 

22. A Bérlő által okozott meghibásodás bejelentésének elmulasztása esetén a költségeket a Bérlő köteles viselni. 
23. A Bérbeadó nem felel a gépkocsiban szállított személyek egészségében, testi épségében bekövetkezett károkért. A 

Bérbeadó szintén nem felel a gépkocsiban szállított tárgyakban bekövetkezett károkért, azok elvesztéséért, illetve a 
gépkocsi ellopása esetén elvesző tárgyakért. A Bérbeadó ezért felhívja a Bérlő figyelmét, hogy a gépkocsiban 
értéktárgyakat és okiratokat ne tartson a gépkocsi elhagyása esetén. 

24. Műszaki hiba vagy káresemény bekövetkezése esetén a Bérlő köteles a tőle elvárható módon mindent megtenni a 
személy és vagyonbiztonság megőrzése, illetve a kárenyhítés érdekében. Bérlő köteles a gépjárműben keletkezett 
kárról, vagy lopásról haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül a Bérbeadót tájékoztatni. A Bérlő köteles a 
felelősségbiztosítás vagy CASCO érvényesítéséhez szükséges dokumentumokat (kitöltött és aláírt baleseti 
bejelentőlap, károkozó személyes adatai, személyigazolvány és jogosítvány szám, rendőrségi jegyzőkönyv, 
feljelentés, stb.) a károkozótól beszerezni és a Bérbeadónak haladéktalanul átadni. Az értesítés elmaradásából, vagy 
a szükséges dokumentumok hiányából eredő károk teljes mértékben a Bérlőt terhelik. 

25. Gépjármű lopás és totálkár esetén, amennyiben a roncsérték (csak totálkárnál) és a biztosító által térített összeg 
együttesen nem éri el a gépjármű kárkori piaci értékét (EUROTAX katalógus szerinti eladási ár), úgy Bérlő az 
igazolt különbözetet köteles Bérbeadó részére megtéríteni. Bérlő köteles továbbá Bérbeadónál felmerült azon igazolt 
költségeket is viselni, mely a káreseményből fakadó szerződés megszűnése kapcsán Bérbeadónál esetlegesen 
keletkeznek, így pl. lízingszerződés lezárási költség, lízingszerződés megszűnéséből fakadó árfolyam különbözet, 
stb. 

26. A Bérlő teljes felelősséggel tartozik és köteles megtéríteni az alábbi károkat: 
- A szerződésszegésből származó összes kárt teljes mértékben. 
- Gépjármű kulcs, forgalmi engedély, és egyéb okmányok elvesztése miatt keletkező kárt. 
- Casco önrész alatti károkat, ha azt bérlőn kívüli károkozó, vagy a károkozó felelősségbiztosítása nem téríti meg. 
- A gumiban, keréktárcsában, dísztárcsában és az utastérben keletkezett kárt, valamint a Bérlő által okozott, 

gépjármű átvételnél nem látható alvázsérülések javítási költségét. 
- Bármilyen közlekedési szabálysértéssel (pl.: szabálytalan parkolás, gyorshajtás, stb.) közlekedési vagy más 

bűncselekménnyel okozott kárt vagy bírságot. 
- Rendeltetésellenes használattal okozott károkat. 
- Bejelentés elmulasztása esetén keletkezett plusz költségeket. 
- Szándékosan okozott kárt pl.: tartós gyorshajtás következményei, jogosulatlan szerelés, javítás, stb. 

27. A Bérlő a nála lévő gépjárművet a Szerződés megszűnése, vagy a Bérbeadó általi jogszerű megszüntetése esetén 
semmilyen okból és indokkal nem tarthatja vissza. Bérlő köteles a gépjárművet a határozott időtartam lejártának 
napján visszaszolgáltatni a Bérbeadóval egyeztetett helyen, Magyarország területén. A gépjármű 
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visszaszolgáltatása díjmentesen történik. Bérbeadó a bérleti idő lejáratát követő 1 óra késésért pótdíjat nem számol 
fel, az ezt meghaladó késés esetén plusz egy nap bérleti díjat számláz. Bérlő előzetes kérése alapján Bérbeadó 
engedélyezheti a későbbi gépjármű visszahozatalt, ugyanakkor nem köteles a bérleti időtartamot 
meghosszabbítani. Ha a Bérlő a gépkocsit az előre megállapodott bérleti időtartamon túl is igénybe akarja venni, ezt 
a szándékát köteles legkésőbb a bérleti időtartam lejárta előtt legalább 24 órával személyesen, telefonon vagy 
telefaxon a Bérbeadó tudomására hozni. A bérleti szerződés meghosszabbítása csak akkor válik érvényessé, ha azt a 
Bérbeadó írásban (faxon) visszaigazolja. Amennyiben Bérlő a megjelölt vagy az engedélyezett időpontig a gépkocsit 
nem adja vissza a Bérbeadónak és késedelmének okáról értesítést nem ad, azonnal feljelentést tesz a rendőrségen - 
bűncselekmény gyanújával - a gépjármű körözésére. Az ebből adódó minden költség és kár a Bérlőt terheli. Ebben 
az esetben Bérbeadó, a gépjármű visszavételének napjáig számítottan kötbér címén a Bérbeadó mindenkori rent a 
car árlistája szerinti, a gépjárművel azonos kategória napi bérleti díjának (korlátlan kilométeres) háromszorosát 
jogosult kiszámlázni Bérlőnek. A fizetési határidő 8 nap. 

28. A Bérlő köteles a gépkocsit és tartozékait a szerződő felek által egyeztetett helyen és időben - a normál 
elhasználódást kivéve – ugyanolyan állapotban visszaadni, mint átadáskor volt. A bérleti szerződés megszűnése 
esetén a szerződő felek ugyancsak átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik a jármű Bérbeadó részére történő 
átadását. A gépjármű visszavétele tele tankkal, tiszta (mind külsőleg, mind belsőleg kitakarított) állapotban 
történik. Amennyiben a Bérlő a gépjárművet nem teljesen feltöltött üzemanyag tartállyal adja vissza, a Bérbeadó a 
hiányzó üzemanyag árát a bérleti díjon felül jogosult felszámolni. Amennyiben Bérlő a gépjárművet nem tiszta 
állapotban adja vissza, úgy Bérbeadó a belső és külső takarításért 3.000-3.000,- Ft + ÁFA-t, valamint további 4.000,- 
Ft + ÁFA-t - ügyintézési költségként (azon esetben is, mikor Bérlő nem teljesen feltöltött üzemanyag tartállyal adja 
vissza a gépjárművet)- jogosult felszámolni a bérleti díjon felül. Amennyiben Bérlő a gépjárművet nem tiszta 
állapotban adja vissza és a gépjármű tisztítása után derül ki a gépjárműven okozott bármely sérülés, kár, Bérlő 
köteles teljes mértékben vállalni a károkozás felelősségét és annak teljes anyagi vonzatát. Amennyiben Bérlő a 
gépjármű visszavételekor nem jelenik meg személyesen, úgy az átadás-átvételi jegyzőkönyvben szerepeltetett 
esetleges hiányosságokért teljes összegű kártérítéssel felel. 

29. Abban az esetben, ha a Bérlő bármilyen jogcímen Bérbeadóval szemben keletkezett tartozását a számlán feltüntetett 
határidőben nem egyenlíti ki, úgy köteles a tartozás alapösszegén felül késedelmi kamat címén évi 20% kamatot 
fizetni. A késedelmi kamat fizetési határideje a számla kiállításának napjától számított 8 nap. 

30. A Bérlő feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja, hogy a késedelem és a károkozás miatti követelését a 
Bérbeadó a óvadék összegéből kielégítse, ennek nem elegendő összege esetén a számla alapján a kár összegét 
azonnal készpénzben követelje és a végrehajtást is igénybe vegye követelése kielégítésére. 

31. Bérlő beleegyezését adja, hogy Bérbeadó a gépjárművön elhelyezze kb. 9x6 cm nagyságú logoját, továbbá hogy a 
gépjármű Euro-Motors Flotta Kft. rendszámkerettel legyen ellátva. Bérlő a gépjárművet ezen logoval és 
rendszámkerettel ellátva használja.  

32. A személygépkocsi magáncélú használatával kapcsolatos adóterhek, valamint az ehhez tartozó nyilvántartások 
vezetése a Bérlőt terhelik, a Bérbeadó beszerzési árra vonatkozó nyilatkozata alapján. 

33. Amennyiben bárminemű eltérés mutatkozik az Általános Szerződési Feltételek és a Bérleti szerződés feltételei 
között, a Bérleti Szerződésben foglaltak az irányadók. 

34. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók. A 
felek kikötik, hogy vitás kérdésekben megegyezésre törekszenek. Jogvita esetén a magyar Polgári Törvénykönyv 
szabályai az irányadók, a vitára a felek a győri székhelyű bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Az eljárás 
nyelve a magyar. 

 
Az Általános Szerződési Feltételeket és a Bérleti Szerződést a szerződő felek átolvasták, s mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. Az ÁSZF-ből 2 eredeti példány készült, 1 példányt a Bérbeadó, 1 
példányt a Bérlő őriz. 

 

 
 
 
 
      …………………………………….                      ………………………………….. 

Bérbeadó          Bérlő 
 
 
Budapest, 2017. 


