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Általános Szerződési Feltételek 

/WESZ-Car Korlátolt Felelősségű Társaság/ 

hatályos 2022. 05. 01. napjától 

 

PREAMBULUM 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) erre utaló külön kikötés 

hiányában is elválaszthatatlan részét képezi a WESZ-Car Korlátolt Felelősségű Társaság 

(székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 42., cégjegyzékszám: 19-09-518023, adószám: 25375350-

2-19, képviseli: Sándor-Weisz Tímea ügyvezető önállóan; a továbbiakban: Társaság) és a 

Vevő/Bérlő/Megbízó között gépjármű adásvétele, gépjármű bérbeadása, gépjármű tartós 

bérletbe adása, közvetítés gépjármű lízingbe adása során, gépjármű magyarországi 

importja, közvetítés gépjármű értékesítése során, közvetítés gépjármű megvásárlása 

során, gépjármű szervizelése, gépjármű takarítása tárgyában megkötött szerződésnek. 

 

Fentiektől kizárólag a Szerződő Felek írásbeli megállapodása esetén lehet eltérni. 

 

Jelen ÁSZF módosítása nem érinti a Szerződő Felek között már létrejött jogviszonyokat. 

 

I. A szerződés létrejötte  

 

1. 1.  Szerződő Felek rögzítik, hogy Eladó által reklámanyagként terjesztett vagy 

kifüggesztett vagy egyéb módon közzétett tájékoztatás nem minősül a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti ajánlatnak, ezen tájékoztatásához 

kapcsolódó ajánlati kötöttséget az Eladó kizárja a tájékoztatás közlésének módjától függetlenül. 

 

1. 2.  A fenti 1.1. pontra tekintettel a Szerződő Felek között a PREAMBULUM-ban megjelölt 

tárgyban szerződés erre utaló külön, kétoldalú megállapodás aláírásával jön létre és lép 

hatályba, amelynek elválaszthatatlan részét képezi a jelen ÁSZF.  

 

1.3. Amennyiben a jelen ÁSZF, valamint a Szerződő Felek között megkötött egyedi 

szerződésben ellentmondás mutatkozna, úgy a speciális rendelkezésnek tekinthető egyedi 

szerződésben foglalt tartalom válik a Szerződő Felek között létrejövő jogviszony részévé. 

 

1.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy abban az esetben, ha a közöttük létrejövő 

szerződéses jogviszony valamely rendelkezése bármely ok miatt érvénytelen lenne, úgy az nem 

érinti a szerződés egyéb rendelkezéseinek vagy az egész szerződés érvényességét. Szerződő Felek 

az érvénytelen rendelkezést haladéktalanul kötelesek oly módon érvényes rendelkezéssel 

módosítani, amely módosítás a Szerződő Felek eredeti szerződési akaratának leginkább megfelel. 

 

II. Általános rendelkezések valamennyi szerződéstípusra vonatkozóan 

 

2.1. [Általános forgalmi adó] 

 

A Társaság áfa-körbe tartozik, amelyre tekintettel a Társaság árképzése során vételárait, díjait 

a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő áfa mértékével növelten állapítja meg a 

„+áfa” megjelöléssel. Amennyiben a Társaság által közölt vételár, díj nem tartalmazza a „+áfa” 

jelölést, úgy a közölt vételár, díj bruttóban értendő, tehát már tartalmazza az általános forgalmi 

adót.  
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2.2. [Foglaló] 

 

Amennyiben a Társaság gazdasági tevékenysége során foglalót tartalmazó szerződést köt, úgy 

a Társaság a szerződés megkötését megelőzően a foglaló jogi természetéről szóban, valamint a 

jelen ÁSZF-ben, az alábbiakban kifejtettek szerint jogi tájékoztatást ad. 

 

Erre tekintettel a szerződéskötéskor Szerződő Felek a foglaló jogi természetével tisztában 

vannak, így tudomással bírnak arról, hogy: 

 

- a másik félnek fizetett pénzt akkor lehet foglalónak tekinteni, ha annak fizetésére a 

kötelezettségvállalás megerősítéseként kerül sor, és ez a rendeltetés a szerződésből 

egyértelműen kitűnik. 

- ha a szerződést teljesítik, a tartozás a foglaló összegével csökken. Ha a szerződés teljesítése 

olyan okból hiúsul meg, amelyért egyik fél sem felelős, vagy mindkét fél felelős, a foglaló 

visszajár. 

- a teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen 

köteles visszatéríteni. 

- a foglaló elvesztése vagy kétszeres visszatérítése a szerződésszegés következményei alól nem 

mentesít. A kötbér és a kártérítés összege a foglaló összegével csökken. 

- a túlzott mértékű foglaló összegét a kötelezett kérelmére a bíróság mérsékelheti. 

 

2.3. [Előleg] 

 

Amennyiben a Társaság gazdasági tevékenysége során előleget tartalmazó szerződést köt, úgy 

a Társaság a szerződés megkötését megelőzően az előleg jogi természetéről szóban, valamint a 

jelen ÁSZF-ben, az alábbiakban kifejtettek szerint jogi tájékoztatást ad. 

 

Erre tekintettel a szerződéskötéskor Szerződő Felek az előleg jogi természetével tisztában 

vannak, így tudomással bírnak arról, hogy ha a szerződést teljesítik, a tartozás az előleg 

összegével csökken, amennyiben pedig a szerződés bármilyen okból meghiúsul, úgy az előleg 

visszajár. 

 

2.4. [Fizetési határidők, késedelem] 

 

Amennyiben a Szerződő Felek valamely szerződéses kötelezettség teljesítését egyértelmű 

határidőhöz kötik, úgy Szerződő Felek megállapodnak, hogy a napokban vagy munkanapokban 

megállapított határidőbe a kezdőnap nem számít bele. Kezdőnap az a nap, amelyre a határidő 

megkezdésére okot adó cselekmény vagy egyéb körülmény esik. Az egyértelmű határidőhöz 

kötött fizetési kötelezettség nem válik esedékessé a határidő elteltével, amennyiben a teljesítési 

határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, ebben az esetben a fizetési kötelezettség 

teljesítése a következő munkanapon válik esedékessé. 

 

A kötelezett kötbér fizetésére köteles, ha a teljesítési határidő tekintetében késedelembe esik 

olyan okból, amelyért felelős. A késedelmi kötbér mértéke: 1%, azaz egy százalék naptári 

naponként.  

 

A késedelemi kötbér alapja a teljes nettó ellenszolgáltatás, maximális mértéke 10, azaz tíz 

naptári napnak megfelelő tétel. 
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2.5. [Elállási jog, felmondás joga, elszámolási kötelezettség] 

 

Amennyiben bármelyik Szerződő Fél az egyértelmű határidőhöz kötött kötelezettségével a fenti 

2.4. pontban meghatározott maximális mértékhez képest további késedelembe esik, úgy a másik 

Szerződő Fél egyoldalúan, az esetlegesen kikötött foglaló joghatályának érvényesítése mellett 

tértivevényes ajánlott levélben jogosult a szerződéstől érdekmúlásra hivatkozva (annak külön 

bizonyítását mellőzve) póthatáridő tűzése nélkül elállni és az eredeti állapotot helyreállítani.  

 

Amennyiben az eredeti állapot a Szerződő Felek között létrejött szerződés természetére 

tekintettel nem állítható helyre, úgy a szerződésszerűen eljáró másik Szerződő Fél jogosult a 

szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

 

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük létrejövő szerződés bármely módon történő 

megszüntetése, megszűnése esetén 15, azaz tizenöt napon belül kötelesek egymással 

teljeskörűen elszámolni. 

 

2.6. [Kommunikáció, együttműködés] 

 

Szerződő Felek megállapodnak, hogy egymással írásban, e-mail útján, illetőleg szóban 

kommunikálnak.  

 

Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük létrejövő szerződéses 

jogviszony alapján megtehető jognyilatkozatokat postai küldeményként ajánlott, tértivevényes 

különszolgáltatással küldik meg egymásnak az egyedi szerződés fejrészében megjelölt címekre. 

 

Amennyiben bármely irat kézbesítése személyes kézbesítés útján történik, akkor az átvevő Fél 

köteles azt – az átadó Félnél maradó példányon – az átvétel napjának feltüntetésével és 

aláírásával ellátva átvenni.  

 

Amennyiben Szerződő Felek értesítési címe, telefonszáma, megváltozik, akkor kötelesek azt 

haladéktalanul, de legkésőbb 8, azaz nyolc naptári napon belül a másik Féllel írásban közölni. 

Az értesítés elmaradásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő minden kockázat és kár a 

mulasztó Felet terheli. Az értesítési címek változása az egyedi szerződés módosítását nem igényli. 

 

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján 

kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt 

sikertelen, mert a címzett az iratot nem vette át - postai szolgáltató útján történő kézbesítés 

esetén a küldeményt a postai szolgáltató „nem kereste” jelzéssel látta el - az iratot a kézbesítés 

második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. 

 

Szerződő Felek a közöttük létrejövő szerződés teljesítése során szorosan együttműködve 

kötelesek eljárni. Ennek során Szerződő Felek minden olyan akadályról vagy körülményről, 

amely a szerződés teljesítése szempontjából lényeges, egymást haladéktalanul értesíteni 

kötelesek. 

 

2.7. [Vis maior] 

 

Szerződő Felek egyike sem tartozik felelősséggel a másik Félnek és nem esik késedelembe, 

illetve nem követ el szerződésszegést, amennyiben a kötelezettségek teljesítését egy, a 

Szerződő Felek érdekkörén kívüli nagyobb erőhatalom, vis maior esemény akadályozza. Vis 
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maior esemény bekövetkezésekor az érintett Fél azonnal értesíti a másik Felet és amennyiben 

észszerűen lehetséges, mindent megtesz kötelezettségei teljesítésének folytatása érdekében. 

 

A Szerződő Felek között létrejövő szerződéses jogviszony vis maiornak tekintendő bármely 

olyan esemény, amely az adott Fél által nem befolyásolható és a Fél nem képes a szerződés 

megfelelő teljesítését gátló eseményt előidézni vagy körültekintő eljárással elhárítani. 

 

Szerződő Felek közül az, akinek érdekkörében az elháríthatatlan akadály felmerült, a 

körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles értesíteni a másik Felet a vis 

maior esemény bekövetkeztéről, illetőleg a szerződés teljesítésére gyakorolt hatásáról. A fenti 

értesítésben meg kell jelölni a szerződéses kötelezettségek teljesítésének várható késedelmi 

időszakát, amennyiben az felmérhető az adott pillanatban. 

 

2.8. [Jogviták] 

 

Szerződő Felek megállapodnak, hogy az esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, 

tárgyalások útján rendezik, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem 

vezetett eredményre. Erre az esetre a Szerződő Felek a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

bíróság döntésének vetik alá magukat. 

 

2.9. [Vegyes rendelkezések] 

 

Jelen ÁSZF és az egyedi szerződés a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, 

(teljességi záradék) így az esetlegesen korábban tett szóbeli megállapodás(ok) érvénytelenek.  

 

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF-ben, valamint az egyedi szerződésben nem 

szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok irányadó rendelkezéseit 

kell megfelelően alkalmazni. 

 

III. Különös rendelkezések egyes szerződéstípusokra vonatkozóan 

 

3.1. [Gépjármű adásvétele] 

 

3.1.1. A szerződés tárgyát a Társaság tulajdonában álló, az egyedi szerződésben egyedi 

azonosítókkal meghatározott gépjármű képezi. 

 

3.1.2. A Társaság mint Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Vevőnek a gépjárművet eladja, 

annak tulajdonjogát és birtokát átruházza.  

 

3.1.3. A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a gépjármű egyedi adásvételi szerződésben 

meghatározott vételárát megfizeti és a gépjárművet átveszi. 

 

3.1.4. A Szerződő Felek a gépjármű vételárát minden esetben egyedileg megtárgyalják. A 

Vételár nem tartalmazza a gépjármű tulajdonjogának átruházásával felmerülő költségeket. A 

gépjármű felett fennálló tulajdonjog átruházásának feltétele a vételár maradéktalan 

megfizetése. 

 

3.1.5. A Vevő a vételár részletekben történő megfizetésére lehet jogosult, az egyedi 

megállapodásban rögzítettek szerint. Amennyiben a Vevő bármely részlettel késedelembe esik, 

úgy a teljes vételárhátralék egy összegben, azonnal esedékessé válik. 
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3.1.6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Vevő a vételár maradéktalan megfizetését 

követően jogosult és egyben köteles a Társasággal mint Eladóval előre egyeztetett időpontban, 

legkésőbb 14, azaz tizennégy napon belül a gépjárművet átvenni. Az átadás helye – ellenkező 

megállapodás hiányában – a Társaság székhelye. 

 

3.2. [Gépjármű bérbeadása] 

 

A Társaság gépjármű bérbeadására vonatkozó szerződést kizárólag 21. életévét betöltött, 

legalább egy éve kibocsátott, érvényes vezetői engedéllyel rendelkező bérlőkkel köt.  

 

3.2.1. A szerződés tárgyát a Társaság tulajdonában álló, az egyedi szerződésben egyedi 

azonosítókkal meghatározott gépjármű képezi. 

 

3.2.2. A Társaság mint Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy a Bérlőnek a gépjárművet 

bérbe adja.  

 

3.2.3. A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a gépjármű egyedi bérleti szerződésben 

meghatározott bérleti díját megfizeti és a gépjárművet – használat céljából – átveszi. E körben 

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Bérlő – ellenkező megállapodás hiányában – a 

használat jogát másnak nem engedheti át. A Társaság rögzíti, hogy a gépjármű használatát a 

Bérlő, az egyedi szerződésben erre utaló rendelkezés esetén is csak olyan személynek engedheti 

át, akivel a Társaság a jelen fejezetben meghatározott feltételek szerint bérleti szerződést kötne.  

 

3.2.4. A bérleti jogviszony időtartamát, valamint a gépjármű maximális futásteljesítményét a 

Szerződő Felek az egyedi szerződésben rögzítik. 

 

3.2.5. Szerződő Felek a bérleti díj összegét az egyedi bérleti szerződésben határozzák meg. A 

bérleti díj tartalmazza a bérleti jogviszonnyal szükségszerűen felmerülő adminisztratív 

költségeket, illetőleg a bérleti jogviszony megszűnésével szükségszerűen felmerülő egyszerű 

takarítás díját. 

 

3.2.6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Bérlő köteles óvadékot (kauciót) adni a 

gépjármű átvételét megelőzően. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Bérbeadó az óvadék 

összegéből a gépjármű vonatkozásában, a Bérlőnek felróhatóan keletkezett esetleges kárigényét 

kielégítheti, amennyiben kárigényét a kárról való tudomásszerzést követően a Bérlővel közli. 

Kárigény hiányában a Bérbeadó az óvadék összegét a bérleti jogviszony megszűnésekor köteles 

visszaadni. Amennyiben a bérleti jogviszony fennállása alatt a Bérbeadó jogszerűen érvényesíti 

kárigényét az óvadék összegéből, úgy Bérlő köteles az óvadék összegét az egyedi szerződésben 

meghatározott összegig visszatölteni. 

 

3.2.7. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a gépjárműben (pl. karcolások, foltok a 

garnitúrán) vagy a gépjármű használata során (pl. parkolási, szabálysértési bírság) a 

Társaságnak, a Bérlő felróható magatartásával okozott kárt a Bérlő teljes egészében, 

esetlegesen az adott óvadék összegén felül is köteles megtéríteni.  

 

3.2.8. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Bérlő felel az általa a gépjárműben szállított 

személyekért (pl. életükért, testi épségükért, egészségükért, magatartásukért), különös 

tekintettel az esetlegesen okozott károkra. 
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3.2.9. Szerződő Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a gépjármű átadása és visszaadása során 

átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben – fényképfelvételek készítésével – 

rögzítik a gépjármű állapotát, kilométerállását. Az átadás-átvétel helyszíne – ellenkező 

megállapodás hiányában – mindkét esetben a Társaság székhelye. 

 

3.2.10. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Bérlő köteles az egyedi bérleti szerződésben 

rögzített időpontban a gépjárművet a Bérbeadónak visszaadni, az átadáskor fennálló állapotban 

(az észszerű amortizációt leszámítva).  

 

Bérlő kötbér fizetésére köteles, ha a gépjármű visszaadási határideje tekintetében késedelembe 

esik olyan okból, amelyért felelős. A késedelmi kötbér mértéke: 1%, azaz egy százalék 

óránként. A késedelmi kötbér alapja a teljes nettó bérleti díj, maximális mértéke 10, azaz tíz 

órának megfelelő tétel. 

 

Amennyiben a Bérlő a gépjárművet az egyedi bérleti szerződésben rögzített időpont napját 

követő napon sem adja vissza a Bérbeadónak, úgy Bérbeadó haladéktalanul rendőrségi 

feljelentést tesz, amellyel kapcsolatos minden észszerű költségét (pl. ügyvédi munkadíj) a 

Bérlővel szemben érvényesíti. 

 

A jelen pontban rögzített késedelmi kötbér a jelen ÁSZF általános rendelkezései között 

szabályozott késedelmi kötbérhez képest speciális, tehát bérleti jogviszony esetén irányadó. 

 

3.2.11. Szerződő Felek egybehangzóan rögzítik, hogy Bérlő a gépjárművet – ellenkező 

megállapodás hiányában – kizárólag Magyarország területén használhatja, külföldre nem 

viheti.  

 

3.2.12. A Bérlő a gépjárművel versenyen, kiállításon nem vehet részt.  

 

3.2.13. A Bérlő a gépjárművet nem használhatja üzletszerű személyszállításra. 

 

3.2.14. A Bérlő a gépjárművet csak a mindenkori jogszabályok betartásával jogosult használni, 

így különösen nem használhatja a gépjárművet alkoholos állapotban, illetőleg olyan szerek 

hatása alatt, amelyek a vezetési képességre hátrányos hatást gyakorolnak. 

 

3.2.15. A gépjárműben a dohányzás, valamint étel, ital fogyasztása szigorúan tilos. A 

gépjárműben háziállatot szállítani kizárólag a gépjármű tisztaságát biztosító hordozóban lehet. 

 

3.2.16. Bérbeadó kijelenti, hogy a gépjárműre vonatkozóan rendelkezik kötelező gépjármű-

felelősségbiztosítással (KGFB), CASCO biztosítással, valamint érvényes autópályamatricával. 

 

3.2.17. Szerződő Felek megállapodnak, illetőleg Bérlő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a 

fenti 3.2.12.-3.2.15. pontokban rögzített rendelkezések megsértése esetén Bérbeadó jogosult a 

bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondani, valamint az óvadék összegét meghiúsulási 

kötbér jogcímén megtartani. 

 

3.2.18. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a gépjárművel összefüggésben keletkező 

káresemény esetén Bérlő köteles a Bérbeadót haladéktalanul értesíteni. 
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3.3. [Gépjármű tartós bérletbe adása] 

 

A Társaság gépjármű tartós bérbeadására vonatkozó szerződést kizárólag 21. életévét 

betöltött, legalább egy éve kibocsátott, érvényes vezetői engedéllyel rendelkező bérlőkkel 

köt.  

 

3.3.1. A szerződés tárgyát a Társaság tulajdonában álló, az egyedi szerződésben egyedi 

azonosítókkal meghatározott gépjármű képezi. 

 

3.3.2. A Társaság mint Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy a Bérlőnek a gépjárművet 

tartós bérletbe adja.  

 

3.3.3. A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a gépjármű egyedi tartós bérleti szerződésben 

meghatározott kezdő- (belépő) és bérleti díját megfizeti, valamint a gépjárművet – használat 

céljából – átveszi. E körben Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Bérlő a használat jogát 

kizárólag az egyedi szerződésben megjelölt más személyeknek engedheti át. A Társaság rögzíti, 

hogy a gépjármű használatát a Bérlő csak olyan személynek engedheti át, akivel a Társaság a 

jelen fejezetben meghatározott feltételek szerint tartós bérleti szerződést kötne.  

 

3.3.4. A bérleti jogviszony időtartamát a Szerződő Felek az egyedi szerződésben rögzítik. 

 

3.3.5. Szerződő Felek a bérleti díj összegét az egyedi tartós bérleti szerződésben határozzák 

meg. A bérleti díj tartalmazza a tartós bérleti jogviszonnyal szükségszerűen felmerülő 

adminisztratív költségeket, illetőleg a tartós bérleti jogviszony megszűnésével szükségszerűen 

felmerülő egyszerű takarítás díját. 

 

3.3.6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Bérlő köteles óvadékot (kauciót) adni a 

gépjármű átvételét megelőzően. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Bérbeadó az óvadék 

összegéből a gépjármű vonatkozásában, a Bérlőnek felróhatóan keletkezett esetleges kárigényét 

kielégítheti, amennyiben kárigényét a kárról való tudomásszerzést követően a Bérlővel közli. 

Kárigény hiányában a Bérbeadó az óvadék összegét, a tartós bérleti jogviszony megszűnésekor 

köteles visszaadni. Amennyiben a tartós bérleti jogviszony fennállása alatt a Bérbeadó 

jogszerűen érvényesíti kárigényét az óvadék összegéből, úgy Bérlő köteles az óvadék összegét 

az egyedi szerződésben meghatározott összegig visszatölteni. 

 

3.3.7. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a gépjárműben (pl. karcolások, foltok a 

garnitúrán) vagy a gépjármű használata során (pl. parkolási, szabálysértési bírság) a 

Társaságnak, a Bérlő felróható magatartásával okozott kárt a Bérlő teljes egészében, 

esetlegesen az adott óvadék összegén felül is köteles megtéríteni.  

 

3.3.8. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Bérlő felel az általa a gépjárműben szállított 

személyekért (pl. életükért, testi épségükért, egészségükért, magatartásukért), különös 

tekintettel az esetlegesen okozott károkra. 

 

3.3.9. Szerződő Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a gépjármű átadása és esetleges 

visszaadása során átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben – fényképfelvételek 

készítésével – rögzítik a gépjármű állapotát, kilométerállását. Az átadás-átvétel helyszíne – 

ellenkező megállapodás hiányában – mindkét esetben a Társaság székhelye. 
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3.3.10. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Bérlő az egyedi tartós bérleti szerződésben 

rögzített időpontban, az egyedi tartós bérleti szerződésben meghatározott maradványértéken 

megvásárolhatja a gépjárművet. Amennyiben Bérlő a maradványértéket megfizeti, úgy a 

gépjármű felett fennálló tulajdonjogot megszerzi. Ellenkező esetben a Bérlő köteles az egyedi 

tartós bérleti szerződésben rögzített időpontban a gépjárművet a Bérbeadónak visszaadni, az 

átadáskor fennálló állapotban (az észszerű amortizációt leszámítva).  

 

Bérlő kötbér fizetésére köteles, ha a gépjármű visszaadási határideje tekintetében késedelembe 

esik olyan okból, amelyért felelős. A késedelmi kötbér mértéke: 1%, azaz egy százalék naponta. 

A késedelmi kötbér alapja a teljes nettó maradványérték összege, maximális mértéke 10, azaz 

tíz napnak megfelelő tétel. 

 

Amennyiben a Bérlő a gépjárművet a jelen pontban meghatározott maximális kötbérfizetési 

időszak leteltét követő napon sem adja vissza a Bérbeadónak, úgy Bérbeadó haladéktalanul 

rendőrségi feljelentést tesz, amellyel kapcsolatos minden észszerű költségét (pl. ügyvédi 

munkadíj) a Bérlővel szemben érvényesíti. 

 

A jelen pontban rögzített késedelmi kötbér a jelen ÁSZF általános rendelkezései között 

szabályozott késedelmi kötbérhez képest speciális, tehát tartós bérleti jogviszony esetén 

irányadó. 

 

3.3.11. Szerződő Felek egybehangzóan rögzítik, hogy Bérlő a gépjárművet – ellenkező 

megállapodás hiányában – kizárólag Magyarország területén használhatja, külföldre nem 

viheti.  

 

3.3.12. Szerződő Felek az egyedi tartós bérleti szerződésben rögzítik a gépjármű éves 

maximális futásteljesítményét azzal, hogy ennek túllépése esetén a Bérlő köteles 0.35 eurót/km, 

azaz harmincöt eurocentet/km fizetni túlhasználat jogcímén.  

 

3.3.13. A Bérlő a gépjárművel versenyen, kiállításon nem vehet részt.  

 

3.3.14. A Bérlő a gépjárművet nem használhatja üzletszerű személyszállításra. 

 

3.3.15. A Bérlő a gépjárművet csak a mindenkori jogszabályok betartásával jogosult használni, 

így különösen nem használhatja a gépjárművet alkoholos állapotban, illetőleg olyan szerek 

hatása alatt, amelyek a vezetési képességre hátrányos hatást gyakorolnak. 

 

3.3.16. A gépjárműben a dohányzás, valamint étel, ital fogyasztása szigorúan tilos. A 

gépjárműben háziállatot szállítani kizárólag a gépjármű tisztaságát biztosító hordozóban lehet. 

 

3.3.17. Bérbeadó kijelenti, hogy a gépjárműre vonatkozóan rendelkezik kötelező gépjármű-

felelősségbiztosítással (KGFB), CASCO biztosítással, valamint érvényes autópályamatricával. 

 

3.3.18. Szerződő Felek megállapodnak, illetőleg Bérlő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a 

fenti 3.3.13.-3.3.16. pontokban rögzített rendelkezések megsértése esetén Bérbeadó jogosult a 

bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondani, valamint az óvadék összegét meghiúsulási 

kötbér jogcímén megtartani. 

 

3.3.19. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a gépjárművel összefüggésben keletkező 

káresemény esetén Bérlő köteles a Bérbeadót haladéktalanul értesíteni. 
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3.3.20. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a tartós bérleti jogviszony fennállása alatt a 

gépjármű esetleges meghibásodása esetén a Bérbeadó soron kívül köteles a gépjármű 

megjavítása iránti intézkedéseket megtenni. Ebben az esetben Bérbeadó kifejezetten vállalja a 

csereautó biztosítását. A Bérbeadó szintén vállalja a szezonális (téli-nyári) gumik átcserélését 

a gépjárművön.  

 

3.4. [Közvetítés gépjármű lízingbe adása során] 

 

3.4.1.  A szerződés tárgyát a Társaság közvetítői tevékenysége képezi, mely során a Társaság a 

lízingbe adó megbízottjaként jár el, a lízingszerződés a lízingbe adó gazdasági társaság és a 

lízingbe vevő között jön létre. 

 

3.4.2. A Társaság közvetítői tevékenységét függő ügynökként végzi. 

 

3.5. [Gépjármű magyarországi Importja] 

 

3.5.1. A szerződés tárgyát a Társaság mint Importőr tevékenysége képezi. 

 

3.5.2. Az Importőr kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízó/Vevő által választott, az egyedi 

megbízási szerződésben egyedi azonosítókkal meghatározott gépjárművet külföldi értékesítőtől 

megvásárolja, Magyarország területére behozza, Magyarország területén forgalomba helyezi és 

ezt követően Vevőnek értékesíti. 

 

3.5.3. A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az egyedi megbízási szerződésben rögzített 

megbízási díjat az egyedi megbízási szerződésben rögzített feltételek teljesülése esetén 

megfizeti, ezt követően a gépjárművet az Importőrtől megvásárolja. 

 

3.5.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Importőr a megbízási díjra abban az esetben is 

jogosult, ha a gépjármű Magyarországon történő sikeres forgalomba helyezése ellenére a 

gépjárműre vonatkozó adásvételi szerződést a Szerződő Felek a Megbízó érdekkörében 

felmerülő okból nem kötik meg. 

 

3.5.5. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a gépjármű vételárát a Magyarországon történő 

forgalomba hozatal napján érvényes jegybanki forint-valuta árfolyam középértékén 

átszámolva, forintban, általános forgalmi adóval növelt, bruttó értékben fogják meghatározni. 

Szerződő Felek egybehangzóan rögzítik, hogy az Importőr köteles a gépjármű külföldi vételárát 

hitelt érdemlő módon igazolni a Megbízó/Vevő felé, amely igazolás a gépjárműre vonatkozó 

adásvételi szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. 

 

3.5.6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a gépjárműre vonatkozó végleges adásvételi 

szerződést a gépjármű Magyarországon történő forgalomba helyezését követő 5, azaz öt 

munkanapon belül megkötik. 

 

3.5.7. Szerződő Felek megállapodnak, illetőleg Megbízó/Vevő kifejezetten vállalja, hogy a 

végleges adásvételi szerződésben akként állapodnak meg, hogy az esetleges foglaló és 

vételárelőleg összegén felül fizetendő vételárat az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg 

köteles megfizeti. Ettől a Szerződő Felek kizárólag akkor térnek el, amennyiben Megbízó banki 

kölcsön útján kívánja megfizetni a vételár hátralékos részét, ebben az esetben Megbízó/Vevő 

kötelezi magát a teljes önerő megfizetésére az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg. 
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3.5.8. A gépjárműre vonatkozó adásvételi szerződésre egyebekben a jelen ÁSZF 3.1. pontja 

alkalmazandó. 

 

3.6. [Közvetítés gépjármű értékesítése során] 

 

3.6.1. A szerződés tárgyát a Társaság mint Közvetítő tevékenysége képezi. 

 

3.6.2. A Közvetítő kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízó/Eladó tulajdonában álló 

gépjármű értékesítésében technikai, infrastrukturális segítséget nyújt, továbbá vevőt közvetít. 

 

3.6.3. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az egyedi közvetítői szerződésben 

meghatározott közvetítői díjat a szerződés teljesítése esetén megfizeti. 

 

3.6.4. Szerződő Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a Közvetítő a gépjármű feletti 

tulajdonjogot eljárása során nem szerzi meg, tehát a gépjárművet a Megbízó nevében és javára 

értékesíti. 

 

3.7. [Közvetítés gépjármű megvásárlása során] 

 

3.7.1. A szerződés tárgyát a Társaság mint Közvetítő tevékenysége képezi. 

 

3.7.2. A Közvetítő kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízó/Vevő által kiválasztott 

gépjármű megvásárlása során technikai, infrastrukturális segítséget nyújt hitel, illetve 

biztosítási ügyintézés tárgyában. E körben a Közvetítő elősegíti a kapcsolattartást a szerződő 

felek között, a szerződéskötésre felajánlja irodahelyiségeit. 

 

3.8. [Gépjármű szervizelése] 

 

3.8.1. A szerződés tárgyát a Társaság mint Vállalkozó tevékenysége képezi. 

 

3.8.2. A Vállalkozó kötelezettséget vállal a Megrendelő tulajdonában álló gépjármű 

szervizelésére. 

 

3.8.3. Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy az egyedi vállalkozási szerződésben rögzített 

vállalkozói díjat az egyedi vállalkozási szerződésben rögzített feltételek teljesülése esetén 

megfizeti. 

 

3.8.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a szerződés tárgyát képező 

tevékenység teljesítése érdekében jogosult alvállalkozót igénybe venni. Vállalkozó az 

alvállalkozó magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el. 

 

3.9. [Gépjármű takarítása] 

 

3.9.1. A szerződés tárgyát a Társaság mint Vállalkozó tevékenysége képezi. 

 

3.9.2. A Vállalkozó kötelezettséget vállal a Megrendelő tulajdonában álló gépjármű 

takarítására. 
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3.9.3. Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy az egyedi vállalkozási szerződésben rögzített 

vállalkozói díjat az egyedi vállalkozási szerződésben rögzített feltételek teljesülése esetén 

megfizeti. 

 

3.9.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a szerződés tárgyát képező 

tevékenység teljesítése érdekében jogosult alvállalkozót igénybe venni. Vállalkozó az 

alvállalkozó magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el. 

 

Veszprém, 2022.05.01. 


