
GM Flottakezelő Kft. GM Flotta, s az autókkal nincs több gondja! 

ÁLTALÁNOS BÉRLETI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK  
I. Általános kötelem 

Bérbeadó bérbe adja, a Bérlő pedig bérbe veszi a bérleti szerződésben meghatározott feltételekkel, a bérleti szerződésben meghatározott gépjárművet. 
Bérlő a gépjárművet albérletbe, vagy harmadik személy használatába csak a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével adhatja. A jelen szerződést érintő bármely nyilatko-
zatot - a szerződésben meghatározott kivételekkel - kizárólag írásban lehet érvényesen megtenni. Amennyiben Bérlő a bérleti szerződéshez bármilyen valótlan adatot 
szolgáltat, a bérleti szerződésben vagy az általános szerződési feltételekben meghatározott bármely lényeges kötelezettségét megszegi, akkor a Bérbeadó jogosult jelen 
bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

II. A gépjármű használata 
Bérlő a bérelt gépjárműbe csak az előírt üzemanyagot töltheti.  Az üzemanyag költsége a bérleti szerződés teljes időtartama a latt a Bérlőt terheli. Bérlőnek tilos a gépjár-

művet alkoholos, vagy kábítószeres befolyásoltság alatt vezetni; a gépjárművet sportrendezvényeken nevezni és/vagy tesztcélokra használni; a gépjárművel másik jár-
művet vontatni (a vonatatási tilalom alól kivételt képez a vonóhorgos gépjármű); a gépjárművel szabálysértést, vagy bűncselekményt elkövetni, illetve az országhatárt 
illegálisan átlépni; bármely egyéb, olyan magatartást folytatni, ami jelen szerződés céljával ellentétes. Bérlő a gépjárművel Magyarország területét csak a Bérbeadó előze-
tes, írásbeli engedélyével hagyhatja el. Bérbeadó a gépjárművet kenőanyaggal és üzemanyaggal teljesen feltöltve, tartozékaival együtt adja át Bérlőnek. Bérlő köteles a 
gépjárművet és tartozékait átadás-kori állapotban visszaszolgáltatni a Bérbeadónak. Bérlő a gépjárművet kizárólag rendeltetésének megfelelően használhatja. Bérlő 
köteles a gépjárműben 1000 km–ként olaj- és folyadékszintet ellenőrizni és szükség esetén az utántöltést elvégezni. Bérlő köteles a rendeltetésszerű használattal járó 
elhasználódást meghaladó mértékű károk megtérítésére. 

III. Bérleti díj, bérleti idő, fizetési feltételek 
A bérleti díj a Bérbeadó mindenkor érvényes árlistáján alapul. Az ettől eltérő (Pl.: több gépjármű együttes bérlése) díjszabásokat a Felek a bérleti szerződés kiegészítése-
ként külön megállapodásban rögzítik. Bérlő a bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg köteles óvadékot fizetni a Bérbeadónak . Bérbeadó abban az esetben, ha a Bérlő 
bármely fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, az óvadék teljes összegét követésének kielégítésére felhaszná lhatja. Bérlő fizetési késedelme esetén 
késedelmi kamat fizetésére köteles. A késedelmi kamat mértéke az aktuális jegybanki alapkamat kétszerese. Bérlő hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Bérbeadó bár-
mely számlájának kifizetésével 30 napot meghaladóan késedelembe esik, akkor a Bérbeadó - a késedelmi kamaton felül - az első fizetési felszólítás után 10.000 forint, 
azaz tízezer forint költséget számítson fel vele szemben.   Bérlő hozzájárul ahhoz, hogy ismételt fizetési felszólítás, vagy jogi képviselő útján történő fizetése felszólítás 
esetén a Bérbeadó további 15.000 forint, azaz tizenötezer forint költséget számítson fel vele szemben. Bérlő hozzáárul ahhoz,  hogy amennyiben a Bérbeadó bármely 
számlájának kifizetésével 10 napot meghaladó késedelembe esik, akkor a Bérbeadó - a számla megfizetéséig - szüneteltesse a jelen szerződésben meghatározott szolgál-
tatást. A Bérlő a szünetelés időtartamára is bérleti díj fizetésére köteles. Amennyiben a Bérlő a gépjárművet határidőn belül nem szolgáltatja vissza, úgy egy teljes napi 
bérleti díjat köteles fizetni. A türelmi idő 1 óra. A bérleti időn belül visszaszolgáltatott autó után, nem jár visszatérítendő bérleti díj! A bérleti időszak meghosszabbítását 
írásban, 24 órával a bérleti időszak lejárata előtt a Bérbeadóval engedélyeztetni kell. Engedély nélküli további használat esetén a Bérlő napi nettó 7.000,- Ft, azaz hétezer 
forint késedelmi kötbért köteles a bérleti díjon felül fizetni. Bérlő köteles valamennyi, a késedelemből származó költséget (autó szállítása, felkutatása, stb.) megfizetni 
Bérbeadó részére. A bérleti időszak alatt felmerülő valamennyi költség (üzemanyag, parkolás, a bérleti szerződésben rögzítetten kívüli autópálya díj, stb.) a Bérlőt terheli. 
Amennyiben Bérlő a gépjárművet nem teletöltött üzemanyagtartállyal adja vissza a Bérbeadó részére, a Bérlő a hiányzó üzemanyag árát, továbbá 5.000 forint + ÁFA 
összegű újratankolási díjat köteles megtéríteni Bérbeadó részére. 

IV. Biztosítás és kártérítési felelősség 
Bérbeadó kijelenti, hogy a bérleti szerződésben meghatározott gépjárműre érvényes kötelező és casco biztosítással rendelkezik . Belföldön történt közlekedési baleset 
esetén, amelyben nem a Bérlő a károkozó, szükséges a károkozótól egy szabályosan kitöltött, mindkét fél által aláírt, európai  formátumú baleseti bejelentő. Amennyiben a 
károkozó a felelősségét nem ismeri el, a baleset körülményeit rendőrségi jegyzőkönyvvel kell igazolni. Külföldön bekövetkezett közlekedési baleset esetén a károkozó 
külföldi biztosítójának igazolására, valamint a rendőrségi jegyzőkönyvre van szükség. Fentiek hiányában a teljes kárt a Bérlőnek kell megtérítenie. A Bérbeadó által a jelen 
szerződés tárgyát képező gépjárműre kötött casco biztosítás 10%-os önrészt tartalmaz. A 10%-os önrész azt jelenti, hogy a Bérlő hibájából bekövetkezett baleset esetén a 
Bérlő köteles a keletkezett kár 10%-át, de minimum 100.000.- Ft-ot, azaz százezer forintot a Bérbeadónak megfizetni. A gépjármű eltulajdonítása esetén, vagy abban az 
esetben, a Bérlő által okozott közlekedési balesetben a gépjármű totálkáros lesz, akkor a Bérlőnek a gépjármű eltulajdonítás, vagy balesetkori értékének 10%-át kell 
megfizetnie a Bérbeadónak. Bérlő a teljes kárt köteles megtéríteni minden olyan, a bérlői magatartással összefüggő káresemény  bekövetkezésekor (különösen, de nem 
kizárólagosan a következő esetekben: alkoholos vagy egyéb tudatmódosító szer befolyásoló hatása alatt történt káresemény, forgalmi engedély és/vagy gépjármű indító-
kulcs elvesztése vagy a gépjárműben hagyása, nem érvényes jogosítvánnyal történt gépjárműhasználat közben történt káresemény, KRESZ előírások szándékos és durva 
megsértéséből adódó károkozás), amikor a biztosító nem, vagy csak részben téríti meg a Bérbeadó kárát. Bérlő hibájából bekövetkező közlekedési balesetnél a Bérlő a 
bérleti jogviszony fennmaradó időtartamát kieső időnek ismeri el és a javítás indokolt idejére (az audatex prg szerinti) bérleti díjat fizet. Tartozékhiány esetén a tartozék 
aktuális beszerzési árát a Bérlő köteles megtéríteni. Az eredeti gyári kulcs, elvesztése vagy ellopása esetén, a Bérlő köteles a zárcseréket, megfizetni. A forgalmi rendszám, 
vagy forgalmi engedély elvesztése vagy eltulajdonítása esetén a Bérlő köteles az forgalmi okmányok vagy forgalmi rendszám beszerzésének költségét a Bérbeadó részére 
megfizetni. A gépjármű indítókulcsának gépjárműbe történő bezárása esetén a Bérlő 60 forint + ÁFA / km (Bérbeadó telephely és  a bezárt autó közötti távolság kétszere-
se), de minimum 5.000 forint + áfa szolgáltatási díj megfizetésére köteles a Bérbeadó részére a gépjármű pótkulccsal történő kinyitásáért. Bérlő hibájából bekövetkezett 
közlekedési baleset esetén a gépjármű telephelyre történő visszaszállításának költségét a Bérbeadó 100.000.,- Ft-ig vállalja, az ezt meghaladó költség Bérlőt terheli. 

V. Javítás és karbantartás 
Amennyiben a gépjármű a Bérlőnek fel nem róható okból meghibásodik, a Bérlő a lehető legrövidebb időn belül köteles erről a Bérbeadót értesíteni. Az értesítést kézhez-
vételét követően a Bérbeadó köteles 24 órán belül a szerződésnek megfelelő, azonos kategóriába tartozó csere gépjárművet biztosítani.  Baleset és műszaki hiba bejelen-
tésére a bérleti szerződésen feltűntetett telefonszám szolgál. Bérlő köteles a bérleti szerződés tárgyát képező gépjármű kilométeróra állását havi 1 alkalommal, legké-
sőbb a hónap 5. napjáig a Bérbeadó gmflotta@gmflotta.hu vagy a szerviz@gmflotta.hu email címére bejelenteni. A Bejelentés elmulasztásából, vagy késedelméből eredő 
károkért a Bérlő teljes-körű felelősséggel tartozik. Bérlő köteles a Bérbeadó által megjelölt időpontban a bérleti szerződés tárgyát képező gépjárművel a Bérbeadó által 
megjelölt szervizben megjelenni. Bérbeadó a szerviz időpontját és helyét legalább 5 munkanappal korábban írásban közli a Bérlővel. Amennyiben a Bérlő a megjelölt 
időpontban a gépjárművel a szervizben nem jelenik meg, akkor a Bérbeadó jogosult saját szolgáltatását haladéktalanul felfüggeszteni és a Bérlővel szemben 50.000 fo-
rint, azaz ötvenezer forint összegű mulasztása kötbért felszámítani. Bérlő a mulasztási kötbéren túl köteles a Bérbeadónak az  elmulasztott szervizzel okozati összefüg-
gésben álló teljes kárát megtéríteni. 

VI. Bérbeadó kötelezettségei 
Bérbeadó szavatol azért, hogy a gépjármű a szerződés teljes időtartama alatt üzemképes állapotban legyen, és megfeleljen a gépjárművek forgalomban tartására vonatko-
zó hatósági előírásoknak. 

VII. Bérlő kötelezettségei 
Bérlő kijelenti, hogy érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, a biztonságos vezetéshez szükséges vezetői gyakorlatot megszerezte. A bérelt gépjárművet kizárólag a 
Bérlő és az általa meghatalmazott gépkocsivezetők vezethetik, a vezetést másnak nem engedhetik át. Fenti rendelkezések érvényesek arra az esetre is, amikor a Bérlő 
nem magánszemély (továbbiakban: cég), azzal az eltéréssel, hogy a gépjárművet kizárólag a cég alkalmazottai vezethetik amenny iben a fent említett feltételeknek megfe-
lelnek. Bérlő a gépjárművet és annak tartozékait jó gazda módjára köteles használni.. Bérlő köteles gondoskodni a gépjármű okmányainak őrzéséről. 

VIII. Záró rendelkezések 
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A bérleti szerződéssel összefüggő jogviták eldöntésére a Felek a 
Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságot jelölik ki. Bérlő, a bérleti szerződés aláírásával tudomásul veszi az azon szereplő bérleti- és egyéb díjakat, továbbá kijelenti, hogy a 
bérleti szerződést és az általános szerződési feltételeket elolvasta, az abban foglaltakat tudomásul vette, és azok be nem tartásából eredő következményeket viseli.
  

Gépjárművezetői nyilatkozat 
Bérlőként jelen szerződés aláírásával nyilatkozom, hogy a bérleti szerződésben megjelölt gépjárművet a GM Flottakezelő Kft. képviselőjétől használata átvettem.  Tudomá-
sul veszem, hogy jelen bérleti jogviszonnyal kapcsolatosan utólagos költségek keletkezhetnek, (különösen, de nem kizárólagosa n: sérülés miatt kártérítés, tankolási költ-
ség, közlekedési szabálysértés miatti büntetés, parkolási pótdíj) és egyúttal engedélyezem, hogy ezen felmerülő költségeket a GM Flottakezelő Kft. bankkártyámra terhelje. 
Egyúttal kötelezettséget vállalok arra nézve, hogy amennyiben erre nincs mód (eltérő fizetőeszköz, időközben lejárt bank-kártya, limitengedély hiánya), ezeket a költsége-
ket a GM Flottakezelő Kft. számlája ellenében maradéktalanul megtérítem. Továbbá hozzájárulok ahhoz, hogy hatósági (szabálysértési, büntető) valamint parkolási, bizto-
sítási és kárrendezési ügyben nevemet és személyi adataimat a GM Flottakezelő Kft. adatszolgáltatás céljából megkérdezésem nélkül kiadhassa. 

GM GM Rent a car 

info@gmrentacar.com 
www.gmrentacar.com 

Elérhetőség: 
Cím:    H-1036 Budapest, Lajos utca 124. 
Budapesti iroda:  H-1037 Budapest, Bécsi út 308. 
Reptéri iroda:  H-2220 Vecsés,      Fő út 79. 

GM Rentacar non-stop hotline 
+36-30-6227959 

Assistance: 
+36-1-3477541 
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