
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 

 

A dokumentum a gépjármű bérleti keretszerződés melléklete, annak kiegészítése és tartalmazza 

annak részletszabályait.  

1. A szolgáltatás megnevezése: Budapest1 Autóközösség 

2. A vállalkozás célja egy üzleti alapon működő kisebb méretű lokális autómegosztó 

létrehozása, amely minden szereplő (tulajdonos, üzemeltető és felhasználó) számára 

előnyös konstrukcióban működik. 

3. Kapcsolat: 

A szolgáltatás címe (iroda, telephely): 1118 Budapest, Budaörsi út 131b 

Telefon:+36309851908 

Email cím: ugyfelszolgalat@clubkaros.hu 

 

Weboldal cím: http://www.clubkaros.hu/autokozosseg.html 

 

4. A rendszerben bérelhető autók adatait és elérhetőségüket Bérbeadó a weboldalon teszi 

közzé 

5. Bérlő természetes és jogi személy egyaránt lehet. A kauciót és a használati díjakat Bérlő 

átutalással fizeti. A számlák Bérlő nevére kerülnek kiállításra. 

6.  Bérlő a bérleti szerződés aláírásával és a kaució megfizetésével kezdheti meg az az autók 

foglalását és használatát. 

7. A használati díj utólag, az egyes foglalások lezárása ( a gépjármű leadása) után kerül 

kiszámlázásra 8 napos fizetési határidővel. 

8.  

9.  Bérlő az autók foglalására és/vagy használatára természetes személyeket hatalmazhat 

meg. Az autók foglalására és használatára jogosult személyek körét Bérlő bármikor 

módosíthatja. 

10. A jogosultak száma a kaució mértékétől függ, amit Bérlő választ ki és ezt bármikor 

módosíthatja. Bérlő három kaució típusból választhat: 

 

kaució 
típusa 

foglalásra és 
használatra jogosultak 

 száma 
kaució összege 

egy időben 
használható 
autók száma 

Egyéni 
felhasználó 

1 
 

300.000 Ft 1 

Családi 
felhasználó 

3 
 

600.000 Ft 
2 
 

Csoportos 
felhasználó 

6 
 

900.000 Ft 
3 
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11. A bérleti szerződés bármikor szüneteltethető. Ezt bérlőnek a szüneteltetés időtartamának 

megadásával írásban (email) kell közölnie. Szüneteltetés esetén Bérlő köteles a nála vagy a 

meghatalmazottaknál használatban lévő autókat leadni. Bérbeadó ezután köteles az 

esetleges tartozások levonásával a kauciót 3 munkanapon belül visszafizetni. A 

szüneteltetés semmilyen hátránnyal nem jár Bérlő számára, a megszerzett kedvezmények 

nem vesznek el és évente egy alkalommal díjmentes. A kaució befizetésével az autók 

foglalása és használata automatikusan folytatható. A további szüneteltetések díja 

alkalmanként 12000Ft. 

12.  A használati díj két részből áll: 

a. Időarányos díj (napidíj):  

Napidíj Leaf 30 kWh Leaf 40kWh Evalia 40 kWh Leaf 62kWh 

Egy napra 
(nyitástól- zárásig) 

12.000 Ft 15.000 Ft 18.000 Ft 18.000 Ft 

további napokra 4.000 Ft 5.000 Ft 6.000 Ft 6.000 Ft 
 

 

b. a megtett úttal arányos kilométer (km) díj. Mértéke a kaució összegének 

függvénye:  

km díj Leaf 30 kWh Leaf 40kWh 
Evalia 40 

kWh 
Leaf 62kWh 

Egyéni 
felhasználó 

60 Ft 80 Ft 90 Ft 90 Ft 

Családi 
felhasználó 

50 Ft 70 Ft 80 Ft 80 Ft 

Csoportos 
felhasználó 

40 Ft 60 Ft 70 Ft 70 Ft 

 

 

 

13. Az autók egyéb bérlési szabályai: 

a. A díjak tartalmazzák az Áfát. 

b. Az autók kötelező és Casco (100eFt/10% önrész) biztosítással rendelkeznek. 

c. Minden autó rendelkezik Magyarország egész területére autópálya díj fizetéssel. 

d. Az autók „teletöltve” ( elektromos autók esetén 80% feletti töltéssel) kerülnek kiadásra és 

akár „üresen” (de legalább 20 km megtételét biztosító üzemanyag mennyiséggel is 

leadhatók. A belsőégésű autó feltöltésének üzemanyag költségét Bérbeadó jogosult 

felszámítani. 

e. A nyitva tartási idő munkanapokon 8.30-tól 16.30-ig tart. Az autók 6 órától elvihetők és 22 

óráig leadhatók. Ennek díja alkalmanként 3000 Ft. Munkaszüneti napon történő átadás 

vagy átvétel alkalmanként 3000 Ft díj ellenében történik.  



f. Az autók házhoz és visszaszállítása megrendelhető Budapest egész területére 450 Ft/ km díj 

ellenében. 

g. Bérlő a használat idejére saját autóját ingyenesen tárolhatja a telephely zárt parkolójában. 

h. Bérlőt a használat után forgalmi kedvezmény illeti meg.  A kedvezmény a tárgyévben elért 

forgalom (bruttó árbevétel) függvénye és a napidíjat csökkenti. 200.000 ft forgalom felett a 

napidíjból 15% a kedvezmény, 500.000 ft felett 25%, 1.000.000Ft felett 35%. Az elért 

kedvezmény a következő év végéig megmarad függetlenül a forgalomtól. 

i.  Bérlő a személygépjárműveket köteles a bérlési idő leteltével az átvételkori állapotban 

leadni, vagy a takarítás egyszeri díját, 3000 forintot megtéríteni. 

j. Az autó 15 napot meghaladó foglalása esetén annak tisztán tartása Bérlő feladata. Havonta 

egy alkalommal az autó állapotát Bérbeadó a telephelyen jogosult ellenőrizni. A használat 

díja havonta kerül kiszámlázásra. 

k. A használatban lévő autó foglalásának meghosszabbítása nem számít új foglalásnak,  ezért 

a hosszabbítás idejére a „további napokra” esedékes napidíj fizetendő. 

l. Az autók foglalása a weboldalon, emailben vagy telefonon lehetséges. A visszaigazolt 

foglalás módosítása 3 napon túl díjmentes, azon belül egy „további napi” napidíj összegébe 

kerül. A lefoglalt, de át nem vett autók után az „egy napra” esedékes napidíjnak megfelelő 

összeget kell fizetni. 

m. A tartozékok pótlásának díjai: 

i. Kulcs: 100.000 Ft 

ii. autóőr kártya: 20.000 Ft 

iii. Type2 töltőkábel: 60.000 Ft 

iv. hálózati töltő (EVSE): 100.000 Ft 

 

 

  

 


