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A Sajó Car Fleet Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA 
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

(A Bérbeadási Előzetes Kalkuláció és Megrendelő 1.sz. és az Egyedi Bérleti Szerződés 1.sz. Mel-
léklete.) 

 

1. Bevezető rendelkezés 
 
A Sajó Car Fleet Kft. - a továbbiakban Bérbeadó - a gépjármű tárgyában kötött Egyedi Bérleti Szer-
ződés - a továbbiakban Szerződés - alapján vállalja, hogy a Bérlő  - a továbbiakban Bérlő - által kivá-
lasztott, és az Egyedi Bérleti Szerződésben meghatározott gépjárművet - a továbbiakban Gépjármű - 
megvásárolja vagy lízingbe veszi és az Egyedi Bérleti Szerződésben – továbbiakban Szerződés - 
meghatározott feltételek mellett a vállalt bérleti szolgáltatása keretében díj fizetése ellenében a 
Bérlő részére a Gépjármű használati jogát átadja a jelen Általános Szerződési Feltételek - a további-
akban ÁSZF - rendelkezései, valamint a Polgári Törvénykönyv vonatkozó fejezetében foglaltakkal 
összhangban, a Szerződésben meghatározott időre és abban maximalizált futásteljesítményre. 
 
 

2. Az Egydi Bérleti Szerződés tárgya 
 
2.1 Az ÁSZF szabályozza a Szerződés tárgyát képező Gépjármű Bérlő részére történő átadásának, a 
bérleti jogviszony fennállása alatt történő használatának, illetőleg üzemeltetésének feltételeit, 
továbbá a bérleti díj összegére, megfizetésének módjára és ütemezésére, valamint annak esetleges 
megváltoztatására vonatkozó feltételeket. A jelen ÁSZF - mint elválaszthatatlan melléklet - a Szer-
ződés részét képezi. 
A Szerződés kizárólag a jelen ÁSZF-fel együtt érvényes. 
 
2.2 A Bérbeadó a Bérlő által kiválasztott, és általa megvásárolt vagy lízingbe vett Gépjárművet jelen 
ÁSZF-ben, a meghatározott feltételek mellett a Bérlő részére a Szerződésben megállapított határo-
zott feltételekkel bérbe adja, a Bérlő pedig bérbe veszi. 
 
 

3. Az Egyedi Bérleti Szerződés és hatályba lépése 
 
3.1 A Bérbeadó a Szerződés aláírását megelőzően a refinanszírózó pénzintézettel együttműködve 
ügyfélminősítést végezhet, amely során a Bérlő fizetőképességére vonatkozóan tett megállapításai 
alapján dönt a Szerződés megkötéséről.  
A Bérbeadó részéről, a Bérlő által elfogadott Egyedi Szerződéses Ajánlat alapján létrehozott 
Bérbeadási Előzetes Kalkuláció és Megrendelő c. dokumentum aláírásával - mely az elfogadott 
Egyedi Szerződéses Ajánlat számát, valamint az abban szereplő adatokat tartalmazza - a Bérlő 
tudomásul veszi, hogy amennyiben az említett ügyfélminősítésen a Bérlő negatív értékelést kap, úgy 
a Bérbeadási Előzetes Kalkuláció és Megrendelő c. dokumentum érvényét veszti, az a Bérbeadóra 
nézve szerződéskötési kötelezettséget nem keletkeztet. 
 
3.2 A Szerződés az alábbi feltételek együttes megvalósulása esetén lép hatályba:  
- a Bérbeadási Előzetes Kalkuláció és Megrendelő c. dokumentum valamint a Szerződés érvényesen 
aláírásra került 
- a Bérlő az elfogadott Egyedi Szerződéses Ajánlaton feltüntetett Szerződéskötési Díjat a Bérbeadó 
részére megfizette 
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Abban az esetben, ha a Szerződés hatálybalépésére az aláírást követő 10. napon belül nem kerül 
sor, a Szerződés a felek minden további jognyilatkozata nélkül az aláírását követő 11. napon meg-
szűnik.  
 
3.3 Amennyiben a Bérlő a Szerződés hatálybalépését megelőzően birtokba vette a Gépjárművet, 
vagy a Bérbeadó teljesítette a Gépjármű vételárára vonatkozóan fennálló fizetési kötelezettségét, 
vagy a Gépjármű vétálárából előleget fizetett a Gépjármű értékesítőjének, a Bérbeadó jogosult a 
Szerződést a felsorolt hatályba lépési feltételek megvalósulásának elmaradása esetén is hatályos-
nak tekinteni. Bérbeadó a Bérlő részéről cégszerűen aláírt Bérbeadási Előzetes Kalkuláció és Meg-
rendelő valamint az ügyfélminősítés pozitív visszajelzése esetén vélelmezi, hogy a Bérlő kinyilatkoz-
tatta szerződéskötési szándékát, mivel a Bérbeadási Előzetes Kalkuláció és Megrendelő, valamint a 
korábban a Bérlő részére megküldött Egyedi Szerződéses Ajánlat minden olyan információt tartal-

maz, mely információk alapján a Bérlő megalapozott és felelősségteljes döntést képes hozni, így 
ebben az esetben a Bérlő tájékoztatása nélkül Bérbeadó leelőlegezheti és megrendelheti a 
kiválasztott járművet. 
 
 

4. A Gépjármű beszerzése 
 
4.1 A Szerződés tárgyát képező Gépjárművet megfelelő gondossággal a Bérlő választja ki, és azt a 
Bérbeadó szerzi be, annak érdekében, hogy a Bérlő részére határozott időre és maximalizált futás-
teljesítményre bérleti szolgáltatása keretében bérbe, és kizárólagos használatába adja. A Bérbe-
adási Előzetes Kalkuláció és Megrendelő és mellékletei aláírásával a Bérlő azt is elismeri, hogy az 
abban foglaltak szerint részletezett Gépjármű minden szempontból megfelel bérbevételi és haszná-
lati szándékának, tudomásul veszi továbbá, hogy a járműbeszerzésben történő, a Bérbeadó részéről 
nem befolyásolható körülmények módosulása miatt és azokkal összhangban a Szerződés egyes 
feltételei (ide értve, de nem csak ezekre korlátozva: szállítási határidő, a Gépjármű beszerzési ára, 
kalkulált bérleti díj, stb.) megváltozhatnak.  
 
4.2 A Bérlő tudomásul veszi, hogy mivel a Gépjárművet a saját felhasználási céljaira maga válasz-
totta ki, a Bérbeadó semmilyen formában nem felel a Gépjármű Bérlő céljaira történő hasznosítha-
tóságáért és a Szállítói kötelezettségek Szállító részéről történő teljesítéséért.  
E címen a Bérlő a Bérbeadóval szemben sem a bérleti díj csökkentésére, sem a bérleti díj fizetésé-
nek felfüggesztésére, vagy beszüntetésére, sem bármilyen más kártérítésre nem támaszthat igényt.  
  
 

5. A Gépjármű átadása és átvétele 
 
5.1 A közúti közlekedésre alkalmas és forgalomba helyezett Gépjárművet a Bérbeadó veszi át Szál-
lítótól/Értékesítőtől, és adja használatba Bérlőnek átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett.  
 
5.2 A Gépjárműbe minden esetben beszerelésre kerül egy a Bérbeadó által kiválasztott és meghatá-
rozott biztonsági berendezés, mely alkalmas a jármű helyzetének meghatározására, valamint bűn-
cselekmény, szerződésszegés vagy vészhelyzet esetén a Gépjármű mozgásképtelenné tételére. 
Bérbeadó a Bérlőt ezen szerkezet létéről és működéséről szóban tájékoztatja, mely tájékoztatás 
megtörténtét Bérlő a jelen dokumentum aláírásával igazolja. 
 
5.3 A Gépjármű birtokbavétele során az 5.1 pontban meghatározott átadás-átvételi jegyzőkönyv 
aláírásával a Bérlő és a Bérbeadó, valamint a Jármű értékesítője az alábbiakat igazolják:  
a) A Gépjárműre vonatkozó okmányok szabályszerűen kerültek kiállításra és átadásra,  
c) A Gépjármű hibátlan, kipróbált műszaki állapotban, az Bérbeadási Előzetes Kalkuláció és Meg-
rendelőben rögzítettek szerint került átadásra, a Bérlő részéről birtokba vételre, 
d) a Gépjármű rendelkezik az előírt KRESZ tartozékokkal, forgalmi okmányai átadásra kerültek és 
hatósági jelzései megfelelnek az okmányokban foglaltaknak, 
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5.4 Amennyiben a jármű nem pénzintézet által finanszírozott, úgy kizárólag a Bérbeadó, mint tulaj-
donos jogosult a Gépjármű törzskönyv átvételére és őrzésére, vagy a törzskönyv kiállítása felfüg-
gesztésének kérelmezésére. Amennyiben a Gépjármű törzskönyv nélkül került forgalomba helye-
zésre és a későbbiekben kiállított törzskönyv a Bérlőhöz kerül, az köteles azt haladéktalanul a Bér-
beadó részére dokumentáltan átadni. Ezen kötelezettség elmulasztása súlyos szerződésszegésnek 
minősül. A bérlő tudomásul veszi, hogy a Gépjárműhöz minden esetben csak egy indítókulcsot kap. 
 
5.5 A Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Gépjármű a Bérbeadó a Bérlő felé történt íásos 
vagy szóbeli jelzésének megfelelően átadható állapotban van, de azt a Bérlő a jelzést követő 10 
naptári napon belül sem veszi át, úgy ez a felek között létrejött Szerződés érvényességét nem érinti, 
a bérlő díjfizetési kötelezettsége az átvétel hiányában is fennáll.  
 
 

6. A Gépjármű üzemeltetése 
 
6.1 A Szerződés időtartama alatt a Bérlő viseli a Gépjármű birtoklásával, használatával és 
üzemeltetésével összefüggő valamennyi költséget és a kárveszélyt, ideértve azokat a károkat is, 
amelyek megtérítésére senki sem kötelezhető. A költségek körében viselni köteles a Szerződés ha-
tálya alatt esetlegesen kiszabásra kerülő szabálysértési, közigazgatási és egyéb bírságot, pótdíjat, 
továbbá a parkolási és tisztítási díjakat, valamint a teljes kárveszélyt. A Bérlő köteles a Gépjárművet 
a gyártó előírásinak megfelelően üzemeltetni, karbantartani-javíttatni, és elvárható gondossággal 
használni, birtokolni. A Bérlő köteles biztosítani az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, 
így kötelessége az üzemeltetéshez előírt engedélyek beszerzése is. A Bérlő a Bérbeadó felé 
kártérítési felelősséggel tartozik a Gépjármű nem rendeltetésszerű használatából eredő műszaki és 
esztétikiai káráokért, állagromlásáért, értékcsökkenésért, teljes, vagy részleges meghibásodásáért, 
megrongálódásáért, birtokán kívül kerüléséért.  
 
6.2 A Bérbeadó jelen ÁSZF-ben foglalt felhatalmazása alapján a Bérlő jogosult, és egyben köteles a 
Gépjármű kezelési útmutatójában, vagy szervizfüzetében előírt, a futásteljesítménytől függően 
megállapított időpontokban a kötelező karbantartásokat, felülvizsgálatokat-ellenőrzéseket, eseti és 
garanciális javításokat, illetőleg az időszaki műszaki vizsgákat - amennyiben Bérbeadó flottaszol-
gáltatása keretében ezeket nem biztosítja - saját költségviselésére, vagy a Szerzőésben meghatáro-
zottak szerint elvégeztetni. Bérlő továbbá köteles a Gépjárművet a Bérbeadó által átadott, a 
járműhöz tartozó kezelési és karbantartási útmutató alapján használni, üzemeltetni és karbantarta-
ni, különös tekintettel a gyártó által előírt kötelező karbantartásokra, melyek közeledtének időben 
történő jelzése, vagy azok elvégeztetése – a Szerződésben leírtak alapján - a Bérlő kötelessége. 
Ezek elmulasztása, valamint az ebből fakadó műszaki károk és garanciavesztés esetén a Bérlő - a 
meghibásodások kijavításának ellenértékén túl a jármű nettó beszerzési árának 10%-át (+Áfa) köt-
bérként köteles a Bérbeadónak megfizetni, a bérbeadó erre vonatkozó közlését következő 5 mun-
kanapon belül. 
 
6.3 A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Gépjármű javítása kizárólag a Szállító hivatalos márkaszervizei, 
ennek hiányában a Bérbeadó által írásban jóváhagyott szerviz által végeztethető el. 
 
6.4 A Bérlő köteles a Gépjárművet rendeltetésszerűen használni. Kizárólag a Bérbeadó előzetes 
engedélyével lehet a Gépjárművet verseny, oktatás, taxi, illetőleg bármely más olyan célra felhasz-
nálni, amely a normál használatot meghaladó állagromláshoz és elhasználódáshoz vezet.  
A Bérlő vétkességétől függetlenül köteles a Gépjármű meghibásodását, vagy rongálódását saját 
költségviselésére, a károsodást megelőző állapot szerint helyreállíttatni. Bérlő az ennek elmulasztá-
sából eredő károkért Bérbeadónak kártérítési felelősséggel tartozik.  
 
6.5 A Bérlő a Gépjárművön az átadás-átvételkori állapothoz képest utólagos változtatást, átalakítást 
semmilyen módon nem hajthat végre, feliratok és reklámhordozó elhelyezését csak a Bérbeadó 
előzetes írásos engedélye alapján, kizárólagosan saját költségviselésére végezhet.  
A járműre csak olyan anyagminőségű és tulajdonságú fólia helyezhető el, mely a bérleti időszak 
végén nyom nélkül eltávolítható, ide értve a gépkocsi felületi elszineződését is.  
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A fóliázás eltávolítása a bérleti időszak végén a Bérlő kötelessége. A járműre matricát elhelyezni 
semmilyen formában nem lehetséges. 
A Bérbeadó írásos felhatalmazása nélkül a „hatósági átalakítási engedély” nem jogosítja fel a Bérlőt 
az átalakítás elvégzésére, vagy elvégeztetésére. A Gépjármű bármely átalakítása, megváltoztatása, 
csak a Gépjármű generálimportőrének hivatalos márkaszervizei, ennek hiányában a Bérbeadó által 
jóváhagyott szerviz, szolgáltató által végeztethető el. 
 
6.6 A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó az utólagos beépítéseken és átalakításokon - írásos 
beleegyezése hiányában is - tulajdont szerez. Engedély nélküli beépítés, átalakítás esetében, és kü-
lönösen a Szerződés megszűnésekor a Bérbeadó jogosult a Gépjármű átalakítás előtti állapotának 
visszaállítását megkövetelni, vagy a Bérlő költségére a visszaállítást elvégeztetni.  
 
6.7 A Gépjármű használatának, vagy birtoklásának szünetelésével, illetőleg a Gépjármű megsemmi-
sülésével összefüggésben bekövetkező kár, vagy veszteség a Bérlőt terheli, és nem érinti a Bérlő 
bérleti díjfizetési kötelezettségét Bérbeadó felé.  
 
6.8 A Gépjármű meghibásodása, vagy megsemmisülése esetén a Bérbeadó nem köteles csere Gép-
jármű biztosítására, valamint a Gépjármű helyébe lépő értéket annak helyreállítására vagy pótlására 
fordítani.  
 
6.9 A Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a Gépjármű kizárólag Magyarország területén 
használható. 
 
6.10 A Bérbeadó tájékoztatja a Bérlőt, hogy a gépjárművet az átadást megelőzően a Bérlő GPS ala-
pú biztonsági szerkezettel látja el. Ezen készülék alkalmas a jármű helyének meghatározására, va-
lamint a gépjárű mozgásképtelenné tételére. Bérbeadó tájékoztatja a bérlőt, hogy ezen szerekezet 
által közölt adatokat bizalmasan kezeli, azokat harmadik félnek nem szolgáltatja ki, ide nem értve 
azt az esetet, amikor ezen adatok átadására a Bérbeadót hivatalos szerv vagy hatóság szólítja fel. 
 

7. Kellékszavatossági jogok és kockázatviselés 
 
7.1 A Bérlő köteles a Gépjárművel kapcsolatos kellékszavatossági igény érévnyesítésének alapjául 
szolgáló körülményről a bérbeadót haladéktalanul értesíteni, azzal hogy ezen kötelezettség 
elmaradásából eredő károkat a bérbeadó jogosult a bérlővel szemben érvényesíteni. 
 

8. Biztosítás és biztosítási események 
 
8.1 A Bérlő – függetlenül attól, hogy a kárrendezés gépjármű felelősségbiztosítás, vagy Casco kár-
rendezés keretében történik – köteles a káresemény bekövetkezését haladéktalanul, de legkésőbb 
12 órán belül a Bérbeadónak, valamint lopáskár esetén a területileg illetékes rendőrhatóságnak egy-
idejűleg bejelenteni, illetve a kárrendezésben köteles a biztosító társaság, és egyéb hatóság rendel-
kezésére állni. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Gépjármű eltulajdonítása, vagy teljes megsemmisü-
lése esetén a bekövetkező káresemény a Szerződés megszűnéséhez vezet. Bérlő tudomásul veszi 
továbbá, hogy lopáskár esetén a CASCO biztosítás csak akkor téríti meg az okozott kárt, amennyi-
ben a jármű forgalmi engedélye a biztosítónak bemutatásra kerül. Amennyiben lopáskár esetén a 
Bérlő a jármű forgalmi engedélyét valamint indítókulcsát, a káreseménytől számított 3 munkanapon 
belül nem szolgáltatja vissza a Bérbeadónak, úgy biztosítási kártérítés hiányában a Bérlő köteles a 
jármű beszerezési árát Bérbeadónak 8 napon belül megfizetni. 
Egyéb káresemény bekövetkezése a Szerződés hatályát nem érinti. A Bérlő azonban bármely 
káresemény bekövetkezése esetén köteles továbbra is változatlan tartalommal teljesíteni a 
Szerződésben vállalt kötelezettségeit és a kárrendezés érdekében az ÁSZF jelen fejezetében foglal-
tak szerint eljárni. 
 
8.2 A Bérlő köteles, és jogosult a sérült Gépjárművet a káresemény bekövetkezése után - amennyi-
ben az mozgásképes és a közúti forgalomban való részvételre alkalmas - a Bérbeadó által elfoga-
dott, vagy kijelölt márkaszervizbe vinni - mozgásképtelen állapot esetén márkaszervizbe szállíttatni, 
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vagy helyszíni kárfelvételt kérni és a Bérbeadó utasításai szerint eljárni, továbbá tudomásul veszi, 
hogy a káreseményt szenvedett Gépjármű helyreállítása a kárfelvételi jegyzőkönyv alapján a biztosí-
tó által fizetendő összeg ismeretében rendelhető csak meg. 
 
8.3 A Gépjármű megsemmisülése esetén a Bérbeadó nem köteles a biztosítási összeget a Gépjár-
mű helyreállítására, vagy pótlására fordítani. 
 
8.4 Biztosítási káresemény bekövetkezése esetében az önrészesedést, és a biztosító által nem ren-
dezett költségeket a Bérlő köteles megfizetni, illetve a Biztosítási Szerződés megszűnéséhez vezető 
biztosítási káresemény kapcsán a Bérlő köteles az avultatás összegének megfizetésére is.  
A Szerződés megszűnéséhez vezető biztosítási káresemény bekövetkezésekor a biztosító által fize-
tett összegek, valamint gazdasági totálkár esetében a Gépjármű értékesítéséből befolyó összeg 
(roncsérték) minden esetben a Bérbeadót illetik meg. 
 

9. A Szerződéssel kapcsolatos díjak, költségek 
 
9.1. A Bérlő köteles a Szerződés hatályban léte alatt a Szerződésben meghatározott összegű válto-
zó bérleti díjaknak az ott meghatározott esedékességi időpontokban történő megfizetésére.  
A Bérlő a bérleti díjat abban az esetben is a fizetési ütemezésben megjelölt határidőben köteles 
megfizetni, ha a fizetési határidőig bármely okból nem kapja kézhez a Bérbeadó által kiállított szám-
lát. A Bérlő nem hivatkozhat a számla átvételének esetleges késedelmére fizetési késedelme ki-
mentéseként.  
 
9.2. A Bérlőt, mint a Gépjármű használóját terheli a Gépjármű birtoklásával és használatával kap-
csolatos valamennyi költség, ideértve a Gépjárműre tekintettel kiszabott bírságok, díjak, pótdíjak, 
valamint a Gépjármű bárminemű átalakításával kapcsolatban kirótt pótdíj, bírság megfizetése is. A 
Bérlő tudomásul veszi, hogy a Gépjármű birtoklásával és használatával kapcsolatos bírságok és 
pótdíjak a Bérbeadó részéről továbbszámlázásra kerülnek, mely számlán külön tételsoron egyes 
esetben 10.000, azaz tízezer forint + ÁFA ügyintézési költséget köteles fizetni. Az ügyintézési 
költség eljárásonként ismételten keletkezik. 
 
9.3. Ha a Szerződés időtartamán belül a Gépjármű birtoklásával vagy használatával kapcsolatban 
valamely felmerült költséget, vagy kárigényt a Gépjármű értékének fenntartása érdekében a Bérlő 
helyett a Bérbeadó egyenlítene ki, annak összegét a Bérlő az arról szóló értesítést követően hala-
déktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül köteles megfizetni a Bérbeadó részére.  
 
9.4 A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Szerződésből eredő fizetési kötelezettségeit mindaddig a Szer-
ződés szerinti ütemezésben köteles teljesíteni – ideértve azt az időszakot is, ameddig a 
Gépjárművet bármely okból nem tudta használni – amíg a Szerződés a 12. pontban szabályozottak 
szerint meg nem szűnik. 
 
9.5 Amennyiben a Bérbeadónak a Szerződés azonnali hatályú felmondása, vagy a Bérlő 
érdekkörében bekövetkezett okból történt megszűnése következtében, akár a lejárt tartozások be-
szedésével, akár a Gépjármű Bérbeadó részére történő visszaszármaztatásával, vagy a Szerződés-
sel kapcsolatos biztosítékának érvényesítésével, vagy egyéb nem várt okból további költségei me-
rülnek fel, azokat a Bérlő köteles haladéktalanul megtéríteni.  
 
9.6 A Bérlő tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése esetén Bérbe-
adó a késedelem időtartamára a fizetési kötelezettség alapul vételével a jogszabályban meghatáro-
zott módon a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének, de legalább a jegybanki 
alapkamat 8 %-nak megfelelő mértékű késedelmi kamatot számíthat fel vele szemben.  
 
Bérlő tudomásul veszi továbbá, hogy késedelmes fizetés esetén, a Bérbeadó a 6.10 pontban meg-
határozott biztonsági berendezés segítségével, a Bérlő fizetési kötelezettségének lejárati napját 
követően, a 12.5 bekezdés b) pontjában meghatározott 8 napos időintervallumban bármikor moz-
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gásképtelenné teheti a járművet mindaddig, míg Bérlő a 12.5 bekezdés b) pontjában meghatározott 
határidőn belül tartozásait maradéktalanul ki nem egyenlíti.  
 
9.7. A Bérlő a bérleti díjat, továbbá minden egyéb általa fizetendő összeget a Bérbeadó által kiállított 
és megküldött számlán szereplő esedékességi időpontokig, ennek hiányában a Bérbeadó felhívásá-
ra, az alábbiak szerint köteles megfizetni: 
a) a Bérbeadó OTP Bank Zrt-nél vezetett bankszámlájára, vagy a Bérbeadó által küldött értesítőn 
feltüntetett bankszámlájára történő átutalással, vagy  
b) a Bérbeadó számlavezető bankfiókjaiban az ügyfélfogadási idő alatt pénztári befizetéssel.  
 
9.8. A Bérbeadó által számlázott bérleti díjak és egyéb költségek összegét az irányadó jogszabályok 
szerinti általános forgalmi adó terheli. 
 
9.9. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Bérbeadási Előzetes Kalkuláció és Megrendelő c. 
dokumentumban a felek a díjakat euróban határozták meg, úgy a Bérlő a díjakat euróban köteles 
megfizetni a Bérbeadó részére. 

 
10. A Bérleti díj megváltoztatása  
 
10.1 Abban az esetben, ha a Bérbeadó az alábbiakban megjelölt költségeket az Adásvételi Szerző-
dés szerinti vételáron felül, közvetlenül a Szállítónak, vagy másnak fizeti meg, úgy ezen összegeket 
a Bérlővel szemben a bérleti díjban érvényesíti. Tekintettel arra, hogy ezen összeget a Bérbeadó az 
Bérbeadási Előzetes Kalkuláció és Megrendelő vagy a Szerződés megkötésekor rajta kívülálló 
okokból még nem ismeri, vagy nem ismerheti, ezért a Bérbeadó a Szerződés aláírását követően az 
alábbi tételek ismeretében a bérleti díjat ismételten megállapítja és erről a Bérlőt írásban értesíti. A 
bérleti díj jelen pont szerinti megváltozását az alábbi tényezők okozhatják:  
- a Gépjármű üzembe helyezésével, üzemben tartásával kapcsolatosan felmerülő költségek,  
- a Gépjármű Bérbeadó általi megrendelésének időpontja és a Szállító általi tényleges átadás idő-
pontja közötti esetleges beszerzési árváltozás, utólagos extra, gépjármű kiegészítő, tartozék beépí-
tése. 
 
10.2 Felek megállapodnak, hogy a Bérbeadó jogosult félévente felülvizsgálni a bérleti díj mértékét 
azzal, hogy a felülvizsgálat alapján a Bérbeadó által módosított bérleti díj - az előző féléves időszak 
bérleti díját alapul véve - nem emelkedhet nagyobb mértékben mint a KSH által a felülvizsgálat 
hónapjában közzétett infláció négyszerese. A lehetséges felülvizsgálat pontos dátuma, az egyedi 
bérleti szerződés napjához viszonyított 120. nap. A felülvizsgálat során meghatározott emelt bérleti 
díjat Bérlő először a felülvizsgálathoz viszonyított soronkövetkező számlában fizeti meg. 
A Bérlő a bérleti díj összegének a fentiek szerinti módosítását a Szerződés aláírásával fogadja el, 
így az a Bérlőre külön szerződésmódosítás nélkül kötelezővé válik. 
 
10.3 A Bérbeadó jogosult a bérlet tartama alatt a Szerződésben meghatározott, a Bérlő által fize-
tendő bérleti díjat a refinanszírozási költségek és a bérlő által választott szolgáltatások 
költségeinek emelkedésével összhangban arányosan megnövelni. A megváltozott bérleti díj 
mértékéről és első alkalommal történő esedékességéről a Bérbeadó a Bérlőt előzetesen értesíti. 
 
10.4 A bérleti díj fentiek szerinti megváltoztatását a Bérlő szerződésmódosítás, illetőleg minden 
külön jóváhagyás nélkül a Szerződés aláírásával elfogadja. 
 
 

11. A Bérlő egyéb kötelmei 
 
11.1 A Bérlő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a Bérbeadó 
tulajdonát sérelem ne érje.  
Bérlő a Gépjárművet meg nem terhelheti, el nem zálogosíthatja, a Bérbeadó kifejezett erre irányuló 
írásbeli hozzájárulása nélkül további albérletbe nem adhatja, a Gépjármű birtoklását vagy használa-
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tát harmadik személynek – kivéve arra feljogosított alkalmazottainak - át nem engedheti. Amennyi-
ben a Bérbeadó erre engedélyt ad, a Bérlő a harmadik személy magatartásáért sajátjaként felelős. 
 
11.2 A Bérlő a Gépjármű eltűnése - ideértve a lopás esetét is - zár alá vétele, lefoglalása, végrehajtá-
si eljárásba vétele, valamint a Bérlő ellen induló végelszámolási, felszámolási, csődeljárás bekövet-
kezte, vagy annak veszélye esetén köteles a Bérbeadót haladéktalanul írásban is értesíteni. Az érte-
sítés elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül. 
 
11.3 A Bérlő köteles a Bérbeadó felhívására bármely, a Szerződésben foglalt jogok gyakorlásához, 
illetőleg kötelezettségek végrehajtásához szükséges nyilatkozatot haladéktalanul megtenni, és ok-
iratot a Bérbeadó rendelkezésére bocsátani. 
 
11.4 A Bérbeadó jogosult a Szerződés rendelkezéseinek – különösen azon kötelezettségeknek, 
amelyek elmulasztása azonnali hatályú felmondáshoz vezethet – betartását ellenőrizni, amely jog 
gyakorlását Bérlő biztosítani köteles. 
  
 

12. A Szerződés megszűnése 
 
12.1 A Szerződés 
- a Szerződésben megállapított maximális futásteljesítmény, vagy a határozott idő lejártával és a 
Bérlő fizetési kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésével, vagy 
- a Gépjármű megsemmisülésével, vagy 
- a Bérbeadó azonnali hatályú felmondásával szűnik meg. 
 
12.2 A határozott idejű bérleti jogviszonyra tekintettel a Szerződés a 12.6. pontjában rögzített azon-
nali hatályú felmondás eseteinek bekövetkezése kivételével egyik fél részéről sem mondható fel. A 
Gépjármű Bérlő részéről történő átvételének elmaradása, a bérleti időszak végét megelőzően törté-
nő visszaszolgáltatása a Szerződést nem szünteti meg. Abban az esetben, ha a Gépjármű egyolda-
lúan történő visszaszolgáltatására mégis sor kerülne, a Bérlő a Szerződésből eredő valamennyi 
fizetési kötelezettsége változatlan tartalommal fennmarad és egy összegben esedékessé válik, ki-
véve azt az esetet, ha a felek a Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésében álla-
podnak meg. 
  
12.3 A Gépjármű megsemmisülésének minősül annak eltulajdonítása, illetőleg az a káresemény, 
amelynek következtében a biztosítótársaság megállapítása szerint helyrehozhatatlan műszaki, vagy 
gazdasági totálkárt szenved. Ha a Gépjárművet eltulajdonítják, a Gépjármű megsemmisülésének, 
egyben a Szerződés megszűnésének időpontja, illetve ha a Gépjármű totálkárt szenved, a Biztosító 
társaság totálkárra vonatkozó döntésének Bérbeadó általi kézhezvételekor állapítható meg. A Bérlő 
a Gépjármű megsemmisüléséhez vezető káresemény bekövetkeztétől függetlenül továbbra is vál-
tozatlan tartalommal köteles teljesíteni a Szerződésből eredő fizetési kötelezettségét. A Gépjármű 
megsemmisülése esetén a Szerződés a káresemény bekövetkezésének időpontjában, azaz vissza-
menőleges hatállyal szűnik meg. 
 
12.4 A Bérlő a Gépjármű birtokában lévő okmányait és tartozékait a Bérbeadó hivatalos képviselője 
részére, a Bérbadó értesítését követő 2 munkanapon belül (ide értve az elektronikus levél sikeres 
kézbesítésének dátumát is) köteles átadni. Amennyiben a Bérlő nem gondoskodott a totálkárt 
szenvedett Gépjárműnek a Bérbeadó által megjelölt telephelyre történő elszállíttatásáról, azt a Bér-
beadó a Bérlő költségére elvégezteti.  
 
12.5 A Bérbeadó a Szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani, ha:  
a) a Bérlő az ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeinek határidőn belül nem tesz eleget, mely súlyos szer-
ződésszegésnek minősül,  
b) a Bérlő a Szerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettsége teljesítésének késedelme a 
8 napot meghaladja és fizetési kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére, három munkanapos 
póthatáridőben sem tesz eleget. 
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c) a Bérlő, vagy a dologi adós megszegi a Szerződésből eredő fizetési kötelezettségek teljesítésé-
nek biztosítékaként szolgáló biztosítéki szerződést,  
d) a Bérlő a Bérbeadó által előírt adatszolgáltatási, tájékoztatási kötelezettségének a Bérbeadó erre 
irányuló felhívásában foglaltak ellenére sem tesz eleget,  
e) a Gépjármű káresemény folytán jelentős értékvesztést szenved, vagy a Gépjármű fedezeti értéke 
jelentős mértékben lecsökken, és a Bérlő nem gondoskodik a Bérbeadó részéről elfogadható mér-
tékű biztosíték nyújtásáról, 
f) a Bérlő ellen felszámolási eljárást kezdeményeztek, illetve ha a Bérlő csőd-, felszámolási, vagy 
végelszámolási eljárást kezdeményezett önmaga ellen, 
g) a Bérlővel szemben végrehajtási eljárás indult,  
h) a Bérlő valótlan adatokat közölt, vagy lényeges információkat hallgatott el, 
i) a Bérlőnek Bérbeadóval szemben fennálló bármely egyéb jogviszonyát szerződésszegés miatt a 
Bérbeadó jogosult felmondani. 
 
12.6 A Szerződés azonnali hatállyal történő felmondása esetén a Bérlő köteles a Bérbeadó felhívá-
sára a bérleti díjról kiállított utolsó számla szerinti teljes havidíjat, a Szerződésben rögzített futam-
időből fennmaradt hónapok mindegyikére vonatkozóan, egy összegben, a Bérbeadó által küldött 
felhívásban megjelölt határidőre megfizetni.  
 
12.7 A Szerződés megszűnése, továbbá az azonnali hatállyal történt felmondás esetén a Bérlő Gép-
járműre vonatkozó használati és birtoklási joga is megszűnik és köteles azt a felmondás kézhezvé-
telét követő 3 munkanapon belül tartozékaival és okmányaival együtt - átadás-átvételi jegyzőkönyv 
felvétele mellett, - a Bérbeadó, vagy meghatalmazottja részére átadni. Amennyiben Bérlő birtokba 
adási kötelezettségének nem tesz eleget, a Bérbeadó jogosult a Gépjárművet a Bérlő költségére  
a) birtokba venni és elszállíttatni,  
b) jogosulatlan használatát megakadályozni,  
c) hatósági engedélyének visszavonásáról intézkedni.  
 
12.8 A Gépjárművet a Bérlő a jelen ÁSZF ide vonatkozó pontjában rögzítettek szerinti a Gépjármű 
korához és kilométerfutásához illő, normál elhasználódásnak megfelelő állapotban köteles átadni a 
Bérbeadó részére. Amennyiben a jelen ÁSZF ide vonatkozó melléklete szerint a normál állapot nem 
biztosított, a Bérbeadó ebből származó kárát jogosult Bérlővel szemben érvényesíteni. 
 
12.9 A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Gépjármű tulajdonjogát a Szerződés lejáratát követően a Bér-
beadótól nem szerezheti meg. A Bérbeadó a Gépjárművet a Szerződés lejártát követően jogosult az 
általa meghatározott áron harmadik személy részére értékesíteni, másnak bérbe adni, illetve egyéb 
módon hasznosítani. 
 

13. Elszámolás 
 
13.1 Amennyiben a Szerződés bármely okból – ide nem értve a feleknek a Szerződés közös meg-
egyezéssel történő megszüntetésére irányuló megállapodását – a határozott időtartam lejárta előtt 
megszűnik, a Bérbeadó a Bérlővel szemben kártérítési igényt érvényesíthet.  
A Szerződés idő előtti megszűnése esetén a Bérlő a Bérbeadó felhívására köteles a bérleti díjról 
kiállított utolsó számla szerinti teljes havidíjat, a Szerződésben rögzített futamidőből fennmaradt 
hónapok mindegyikére vonatkozóan, egy összegben, a Bérbeadó által küldött felhívásban megjelölt 
határidőre megfizetni. Ugyanígy köteles a bérlő megfizetni a bérbeadó részére a Szerződés meg-
szűnésével kapcsolatos költségeit. 
13.2 A Bérlő tudomásul veszi ugyanakkor, hogy a Bérbeadó a Szerződés megszűnését követően a 
Gépjármű értékesítésére nem köteles. 
 
13.3 A Szerződés abban az esetben szűnik meg, ha a bérlő a használatában lévő járműveket a Bér-
beadónak visszaszolgáltatja, valamint a fennmaradt bérleti díjakat a Bérbeadó részére megfiztette. 
Amennyiben ezen két feltétel valamelyike nem teljesül, a Szerződés érvényben marad és a Bérlő 
fizetési kötelezettsége is fennmarad. 
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13.4 A Bérbeadó részérő fennálló követelést a fizetési kötelezettséggel Bérlő az értesítés kézhezvé-
telét követő 5 munkanapon belül köteles a Bérbeadó felé kiegyenlíteni. 
 
13.5. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Bérbeadási Előzetes Kalkuláció és Megrendelő c. 
dokumentumban a felek a díjakat euróban határozták meg, úgy a szerződés megszüntetése esetén 
az elszámolás az alábbiak szerint történik: 
- közös megegyezéssel történő megszüntetés esetén a megegyezés időpontjában érvényes OTP 
Bank Valuta-vételi árfolyam alapján forintosításra kerül a Bérlő tartozása azzal, hogy késedekmes 
fizetés esetén a Bérlő a mindenkori jegybanki alapkamat +8% mértkű késedelmi kamatot számít fel; 
- a Bérbeadó felmondása esetén a felmondás időpontjában érvényes OTP Bank Valuta-vételi árfo-
lyam alapján forintosításra kerül a Bérlő tartozása azzal, hogy késedekmes fizetés esetén a Bérlő a 
mindenkori jegybanki alapkamat +8% mértkű késedelmi kamatot számít fel. 
 

14. Záró rendelkezések  
 
14.1 A Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó a Szerződésből származó jogait és követeléseit - a 
Bérlő értesítése mellett - változatlan feltételekkel harmadik félre ruházhatja. 
 
14.2 A Bérlő a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik személyre kizárólag a Bérbe-
adó előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult átruházni.  
 
14.3  Mellékletek: 
 

1. Üzemeltetési tájékoztató bérelt gépjármű használatához 
2. A rendeltetésszerű használat fogalmai (állapotfelmérési útmutató) 

 
Az itt felsorolt mellékletek a jelen dokumentum elválaszthatatlan mellékletét képezik. 

 
Bérlő tudomásul veszi, hogy az általa korábban megismert és a Sajó Car Fleet Kft. által korábban 
közzétett „A Sajó Car Fleet Kft. üzletszabályzata - általános szerztődési feltételek” c dokuemtum a 
jelen dokumentum keltezésének napján érvényét veszti. Jelen dokumentum hatálybalépésének idő-
pontja a jelen dokumentum keltezése. 
 
 
 

 
 
 

Miskolc, 2023. március 20. 
               

 
 
Nagy Máté 
 Ügyvezető  

                             Sajó Car Fleet Kft.    
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3527 Miskolc, József Attila út 82. 
adószám: 14510753-2-05 
+36 1 585 8375 
info@sajocarfleet.hu 
www.sajocarfleet.hu 
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