Általános szerződési feltételek
1. Kölcsönadó kijelenti, hogy a gépjárművet használatra alkalmas állapotban, a szükséges
hatósági igazolásokkal ellátva adja át a kölcsönvevőnek. (forgalmi engedély, nemzetközi zöldkártya)
2. Kölcsönvevő kijelenti, hogy a gépjárművet a szükséges hatósági igazolásokkal együtt megtekintett és
használatra alkalmas állapotban vette át a szerződés megkötésekor a kölcsönadótól.
3. Kölcsönvevő köteles a kölcsönzési idő alatt a gépjárművet rendeltetésszerűen használni, a szükséges
ellenőrzésekről gondoskodni (olaj, hűtővíz, guminyomás, megfelelő üzemanyag, stb.) A nem rendeltetésszerű
használatból eredő, ill. a biztosító által nem térített károkért - függetlenül a vezető személyétől - kölcsönvevő
vállalja az okozott kár utáni teljes anyagi felelősséget. ( pl: ittas vagy jogosítvány nélküli vezetés, stb. )
4. A gépjármű Casco biztosítással rendelkezik, az önrész összege
(amely értékig kölcsönvevő vállalja az anyagi felelősséget) :
100.000 / 200.000 forint illetve 10 %.
A 23. életév alatti vezetők esetén a Casco önrésze az Union Biztosító által meghatározott módon változik!
5. A kölcsönzött gépjármű rendszáma …………. , amelynek szerződés kötéskori értéke a felek közös
megegyezése szerint: …… millió forint.
6. Lopás, vagy a gépjármű egyéb módon történő eltulajdonítása esetén a casco biztosítás csak abban az esetben
érvényes, ha kölcsönvevő a gépjármű kulcsával és forgalmi engedélyével el tud számolni kölcsönadó felé.
Egyéb esetben a jármű ezen szerződésben meghatározott értéke ( lásd fent ) az irányadó a kártérítés tekintetében,
amelyre kölcsönvevő teljes anyagi felelősséget vállal. A gépjárműben keletkezett esetleges károkért, függetlenül
a vezető személyétől az anyagi felelősség mindenkor kölcsönvevőt terheli.
7. Kölcsönvevő defekt ( gumi és felni ) esetén ( pótlás párban vagy azonos típusúval! ), valamint az utastér
illetve a gépjármű aljának rongálódásáért teljes anyagi felelősséggel tartozik kölcsönadó felé (Casco nem
érvényes).
8. Casco biztosítással rendezett, (kölcsönvevő hibájából eredő) kárnál az önrész megtérítésén túl az alábbi
járulékos költségek is kölcsönvevőt terhelik: kötelező biztosítás emelkedés ( bonus – malus: 3 fokozat ), roncs
szállítás biztosító által nem térített része. Totálkár esetén: egy évi Casco biztosítási díj fizetése, biztosító által
számolt gk. avulás, Casco ( saját hibás ) kárnál a GFB nem terjed ki a vezetőre. ( személyi sérülés esetén )
9. A kölcsönzött jármű kulcsának elvesztése esetén a biztosító által meghatározott módon történő kulcspótlás, ill.
zárcsere költségei teljes mértékben kölcsönvevőt terhelik. A gépjármű papírjainak elvesztése esetén ( forgalmi
engedély, környezetvédelmi kártya ) kölcsönvevő teljes anyagi kártérítést vállal, valamint köteles azonnali
bejelentést tenni az illetékes rendőrhatóságnál.
10. A kölcsönzés napi 300 kilométer használatot, korlátozás nélküli külföldre történő határátlépési engedélyt,
másodvezetői lehetőséget valamint Europe Assistance biztosítást tartalmaz.
11. Kölcsönvevő kijelenti, hogy csempészés esetén a következményekért teljes jogi és anyagi felelősséget vállal.
(tárolási díj, ügyvédi költség, perköltség, elkobzás, stb.)
12.Bármilyen felmerülő kár vagy műszaki hiba okának megállapítására, ill. anyagi értékének meghatározására a
felek a megfelelő szakszerviz ( Suzuki Világ Budaörs, Opel Interat Kft Budakeszi ) véleményét magukra nézve
kötelezően elfogadják.
13. Műszaki hiba esetén kárenyhítés az Europe Assistance szerződés szerint, kölcsönadó köteles időarányos
díjvisszatérítésre.
14. Kölcsönvevő a kölcsönzési idő alatt bekövetkező műszaki hiba esetén a Europe Assistance szerződésen
levő segélyvonal hívásával műszaki segítséget vehet igénybe. ( kizárólag a központ értesítését követően!!! )
Jelen szerződés értelmében a Europe Assistance eljárását illetően kölcsönadó semmilyen anyagi felelősséget
nem vállal! Jogviszonyt tekintve a Europe Assistance és a kölcsönszerződés egymástól független, két különálló
intézmény, amelyek alapján a szerződési pontok és az abban foglaltak is elkülönülnek egymástól.
15. A teljes körű biztonság érdekében, külföldi út alkalmával kölcsönvevőnek és az utasoknak ajánlott
valamelyik nagyobb biztosítótársaságnál utazási biztosítást ( baleset, poggyász, betegség, sürgősségi
gyorssegély, stb ) kötniük. (a Europe Assistance szerződés túlnyomó részben a gépjárműre vonatkozik, az
utasok viszonylatában kizárólag kárenyhítésre jogosít )
16. A gépjármű bármilyen műszaki hibájából, vagy gyári értéken felüli fogyasztásából eredő kölcsönvevőnek
esetleges többletköltségéért ( pl: szállás, telefon, külföldi bérautó igénybevétele, tovább utazás, lekötött
foglalások, stb ), kölcsönadó semmilyen anyagi és jogi felelősséget nem vállal. ( lásd 15.pont ajánlása )
17. Cigaretta csikk és hamu mentesség , valamint a külső-belső tisztaság és a gépkocsi állapotának megőrzése
érdekében a kaució: 50.000 – 100.000 forint / kölcsönzés. ( típustól függően )
18. Hosszabbítás: Ha kölcsönvevő a kölcsönzés időtartamát hosszabbítani kívánja, úgy kölcsönadót a
kölcsönzési idő lejárta előtt legalább 24 órával köteles írásban értesíteni, valamint a szerződés lejártáig az
anyagiak rendezéséről gondoskodni.
Kölcsönadó

Kölcsönvevő

Általános szerződési feltételek
19. Ha kölcsönvevő a megállapított időn belül a gépjárművet nem szolgáltatja vissza, ill. a kölcsönzési idő
meghosszabbításáról kölcsönadót írásban nem értesíti, valamint a további kölcsönzési napidíjról nem
gondoskodik, úgy minden további megkezdett 24 órára a megállapított napi kölcsönzési díj kétszeresét köteles
megfizetni utólag a kölcsönadónak.
20. Kölcsönvevő kijelenti: bármely vitás kérdés esetén, illetékesség tekintetében elfogadja a Chilko, Császár és
Társa Magánnyomozó, illetve a Holczer Jákó & Boross Ügyvédi Irodát, mint teljes körű anyagi és jogi
képviselőt.
Az így felmerülő többletköltségek kölcsönvevőt terhelik.
21. Szerződő felek kijelentik, hogy vitás esetben a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét elfogadják.
Kijelentik továbbá, hogy a szerződést elolvasták és azt, mint akaratukkal egyezőt írták alá.
22. Kölcsönadó kijelenti, hogy a gépjármű per – és tehermentes, valamint saját tulajdonát képezi.
23. A gépjárművet viszontkölcsönözni szigorúan tilos és büntetendő! Kölcsönvevő aláírásával tudomásul
veszi, hogy a gépjármű bérleti időn túli önkényes használata sikkasztásnak minősül és rendőrségi feljelentést
von maga után.
24. A kölcsönjármű kölcsönzési idejének szerződésben foglalt lejárati dátuma előtt történő visszaadása nem
jár díjvisszatérítéssel, de a fennmaradó összeg egy későbbi kölcsönzés díjába beszámítható.

Budaörs, 20..…. .... hó .… nap …. óra …. perc

…………………………….
Kölcsönadó

……………………………..
Tanú

……………………………..
Kölcsönvevő

……………………………
Tanú

A. Kölcsönadó a gépjárművet az eredeti állapotnak megfelelően 20…… ………- án/én kölcsönvevőtől átvette. A
kölcsönzési viszony ezzel egyidejűleg megszűnt.
B. A kölcsönzés időtartama alatt a gépjárműben az alábbi károk keletkeztek, amelyeket a felek kölcsönösen
elismernek:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………..
Kölcsönadó

…………………………
Kölcsönvevő

