
Gépjármű bérleti keretszerződés  

  

 

amely létrejött egyrészről az 

  LT Invest Korlátolt Felelősségű Társaság 

Adószám: 12455919243 

Cégjegyzékszám: 01 09 93518 

Számlaszám: 11712073-20003218-00000000 

Cím: 1118. Budapest, Budaörsi út 131. B. ép. II. em. 5. 

 
mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó), másrészről 

Név:______________________________________ 

Születési hely, dátum: ________________________________________________ 

Lakcím: __________________________________ 

Személyi igazolvány száma:_____________________________________________ 

Jogosítvány száma:___________________________________________________ 

Jogi személy képviseletének jogcíme: __________________________ 

 

Jogi személy neve: __________________________________________ 

Jogi személy címe: __________________________________________ 

 

Jogi személy adószáma:___________________________ 

E-mail:_________________________________________ 

Telefonszám:________________________________________ 

 

 

 



mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő), együtt Felek között alulírott napon az alábbi feltételekkel:  

 

1. A szerződés tárgya a Bérbeadó üzemeltetésében lévő személygépjárművek bérbeadása 

és bérbevétele. 

 

2. Felek megállapodnak abban, hogy Bérlő a Bérbeadó által a weboldalán feltüntetett és 

szabad gépjárműveket foglalhatja és használhatja. A foglalás és/vagy használat jogát 

Bérlő a Bérbeadó által jóváhagyott meghatalmazottjain keresztül is gyakorolhatja.  

 

3. A szerződést Felek határozatlan időre kötik. 

 

4. A bérleti és egyéb díjakat az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 

tartalmazza. 

 

5.  Bérbeadó a díjak emelkedéséről illetve az ÁSZF változásáról legalább 90 nappal 

korábban köteles Bérlőt tájékoztatni. 

 

 

6. Bérlő a szerződést indoklás nélkül, írásban mondhatja fel határidő nélkül a 

használatában lévő személygépjárművek leadásával egy időben. Bérbeadó a szerződést 

indoklás nélkül, írásban mondhatja fel 60 napos határidővel. Felmondás esetén Felek 

kötelesek egymással elszámolni. 

 

7.  Bérbeadó szolgáltatása az alábbiakra terjed ki: 

7.1. A személygépjárművek beszerzése valamint üzembiztos működésre és használatra 

alkalmas állapotban tartása. 

7.2. A személygépjárművek tárolása. 

7.3. A személygépjárművek átadása és átvétele. 

7.4. A weboldalon a személygépjárművek elérhetőségének megjelenítése. 

7.5. Foglalási igények, jóváhagyások és módosítások technikai feltételeinek biztosítása. 

7.6. A bérbeadó és a bérlő (beleértve a Bérlő által meghatalmazottakat) közötti 

zavartalan kommunikáció biztosítása. 

7.7. A bérleti és egyéb díjak kiszámítása, számlázása, beszedése. 

7.8. A személygépjárművek kötelező és casco biztosításának fizetése. 

7.9. A magyarországi autópálya díjak fizetése. 

7.10. A személygépjárművekben bekövetkező káresemények ügyintézése  

7.11. A meghibásodott személygépjárművek elszállításának és javításának ügyintézése 

 

 



 

8. Bérlő jogai és kötelezettségei 

8.1. Bérlő fizeti a bérlet ideje alatt felmerülő üzemanyag és parkolási költséget 

valamint a közlekedési szabálysértési bírságot. 

8.2. Bérlő a bérleti szerződés életbe lépésének feltételeként kauciót köteles fizetni, 

melyre a Ptk. óvadékról szóló szabályai vonatkoznak. A kaució mértékét az ÁSZF 

tartalmazza.  

8.3. Bérlő köteles minden, a Bérbeadót érintő információt haladéktalanul Bérbeadó 

tudomására hozni. 

8.4. Bérlő az általa vagy meghatalmazottja által okozott, valamint a leparkolt autóban 

ismeretlen módon keletkezett és a biztosító által meg nem térített kárért teljes 

anyagi felelősséggel tartozik Bérbeadó felé. 

Bérlő köteles megtéríteni Bérbeadónak a kár összegén felül felmerülő egyéb 

igazolt, a károkozással kapcsolatban felmerült költségeit. 

8.5. Bérlő a Bérbeadó külön engedélye nélkül a személygépjárműveket külföldre nem 

viheti. 

8.6. Bérlő a személygépjárműveket nem adhatja bérbe, kölcsönbe, a vezetésüket 

jogosulatlan személyeknek nem engedheti át. 

8.7. Bérlő a személygépjárműveket nem használhatja áruszállításra és ellenszolgáltatás 

fejében végzett személyszállításra. autóversenyzésre, vagy arra való felkészülésre, 

másik jármű vontatására 

8.8. Bérlő köteles a gépjárműveket rendeltetésszerűen használni, a műszerek jelzéseit 

figyelembe venni, azok tiltó jelzései vagy egyéb, az autó károsodására figyelmeztető 

jelek esetén köteles az autót biztonságos helyen leparkolni és Bérbeadót értesíteni.  

ezek elmulasztásából adódó károkat Bérlő köteles viselni. 

8.9. Bérlő jogosult a rendeltetés szerinti használat során bekövetkező meghibásodásból 

adódó, az úticél elérése érdekében felmerült jogos és igazolt többletköltségeinek 

megtérítésére az autó 8 napi bérleti díjának erejéig.  

8.10. Műszaki meghibásodás esetén a Bérlő csak a Bérbeadó előzetes hozzájárulásával 

végeztethet javítást. Ennek költségét Bérbeadó a bérleti időtartam lejártakor számla 

ellenében megtéríti. 

8.11. Bérlő az általa a gépkocsiban elhelyezett tárgyakért, értékekért, azok károsodásáért 

vagy eltűnéséért és azokért a károkért, melyek Bérlőt a gépkocsi meghibásodásából 

eredően érik nem jogosult Bérbeadótól kártérítést követelni. 

8.12. Defektből adódó mindennemű meghibásodás (pl.: felni, gumi stb. sérülés) költsége 

a Bérlőt terheli.  

 

9. Bérbeadó kijelenti, hogy magyarországi székhellyel rendelkező jogi személy, 

szerződéskötési képessége nem korlátozott, csőd- vagy felszámolási eljárás hatálya alatt 

nem áll, és ilyen helyzet bekövetkezése sem fenyegeti. 

 

 



10. Bérlő kijelenti, hogy magyar állampolgár/ magyarországi székhellyel rendelkező jogi 

személy, szerződéskötési képessége nem korlátozott, / csőd- vagy felszámolási eljárás 

hatálya alatt nem áll, és ilyen helyzet bekövetkezése sem fenyegeti. Bérlő kijelenti, hogy 

vagyon elleni bűncselekmény kapcsán elmarasztalva nem volt és büntetőeljárás alatt nem 

áll. 

 

11.  Felhasználókra vonatkozó feltételek 

11.1. Magyar állampolgárság 

11.2. 21. életév betöltése. 

11.3. Érvényes jogosítvány 

11.4. Legalább három éves vezetői tapasztalat 

11.5. A Bérlő meghatalmazottja esetén a meghatalmazás elfogadása és az 

egyetemleges felelősségvállaló nyilatkozat aláírása. 

 

12. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó 

rendelkezései az irányadók. Felek a vitás kérdéseket tárgyalásos úton próbálják meg 

rendezni, egyébként a Bérbeadó székhelye szerinti Bíróság illetékességét kötik ki. 

13. Jelen szerződés az alábbi mellékletekkel együtt érvényes 

   

13.1. Általános szerződési feltételek (ÁSZF). 

13.2. Adatkezelési szabályzat 

13.3. Meghatalmazotti nyilatkozat 

 Szerződő felek jelen szerződést annak elolvasása, közös értelmezése után, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 

Kelt: _____________________________,_________ 

 

___________________________    ________________________ 

                  Bérbeadó           Bérlő  

 

 

 

 

 

 

 

 



Tanúk: 

 

Név:____________________________________ 

Cím:________________________________________________________________________

___ 

Szem. ig. szám:___________________________________ 

Aláírás__________________________________________ 

 

Név:____________________________________ 

Cím:________________________________________________________________________

___ 

Szem. ig. szám:___________________________________ 

Aláírás__________________________________________ 

 

 


