
 
ÁLTALÁNOS BÉRLETI SZERZŐDÉS FELTÉTELEINEK KIEGÉSZÍTÉSE 

Alfa Romeo 4C gépjármű bérleti feltételeihez 
 
Az AUTO ReFAIRent Kft. az Avis kizárólagos magyarországi képviseletében az Általános Bérleti Szerződés Feltételeit az alábbi 
feltételekkel egészíti ki Alfa Romeo 4C gépjármű bérbeadásánál, a gépjármű különleges jellegére és jelentős értékére tekintettel. 
  
1. A gépjárművet az a bérleti szerződésben szereplő Bérlő vagy más, a Bérlő által megnevezett olyan személy használhatja, 
aki több, mint 5 éve rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel és a bérbeadás idején elmúlt 30 éves.  
 
2. A Bérlő bankkártyáján a gépjármű foglalása esetén 50.000,-HUF (azaz Ötvenezer HUF) óvadékot zárol a Bérbeadó 
(ugyanakkor a Bérbeadó átutalás útján is lehetővé teszi az óvadék kifizetését). A foglalást a Bérbeadó akkor tekinti megtörténtnek, 
ha a Bérlő bankkártyáján a fentiekben leírt óvadék összege zárolásra került. A foglalás minden esetben 7-21 nappal a bérleti 
időszak megkezdése előtt esedékes, amikor is a Bérlő személyesen köti meg a bérleti szerződést a 4. pontban részletezettek 
szerint. Amennyiben a Bérlő lemondja a bérlet megkezdése előtt legalább 7 nappal korábban a foglalást, úgy az óvadék 
záradékolása feloldásra kerül. Időben történő lemondás elmulasztása esetén a Bérbeadó az óvadék teljes összegét jogosult 
megtartani. Ugyanez a feltétel érvényesül akkor is, ha Bérlő nem veszi át a gépjárművet és ennek tényéről a Bérbeadót 
határidőben nem értesíti.  
 
3. A Bérbeadó a gépjármű foglalási igényeket sorrendbe állítja, de csak akkor tudja a foglalásokat teljesíteni, amennyiben 
adott időszakban a gépjármű bérbe adható. Akadályt jelenthet a teljesítésben, amennyiben a gépjármű sérült, vagy olyan műszaki 
hibája van, mely a bérbeadást meghiúsítja. A bérbeadás ezek okbeli elmaradásából származó semmiféle igény a Bérbeadóval 
szemben nem érvényesíthető. Ilyen esetben, amennyiben a foglalás biztosítékaként óvadék kerül kifizetésre, úgy ennek összege a 
Bérlőnek visszajár. A Bérbeadó az óvadék után kamatot, illetve költségeket nem fizet.  
 
4. A gépjárművet a Bérlő kizárólag személyesen veheti át és adhatja le a Bérbeadó Belvárosi Irodájában, nyitvatartási időn 
belül. A gépjármű átadásának feltétele: érvényes és visszaigazolt megrendelés megtörténte, a fizetési feltételekben történő 
megállapodás, bérleti szerződés és a jelen szerződés-kiegészítés megkötése, továbbá a Bérlő nevére szóló 2 db, fedezettel 
rendelkező, dombornyomású bankkártya bemutatása, melyek egyikén kerül elkülönítésre 1.000.000,-HUF, azaz Egymillió HUF 
összegű óvadék. A Bérbeadó az óvadék összegéből jogosult levonásba helyezni: a bérleti díjat, saját hibás károkozás esetén a 
biztosítási önrészt, a többlet bérleti díjjal megegyező összegű kötbért stb.  
 
5. Jelen szerződés kiegészítéssel a Bérbeadó a gépjármű különleges egyediségéből, értékéből adódó körülményekre hívja 
fel a figyelmet, így a gyorshajtás, autósport rendezvényen vagy versenyzésen való részvétel következményére, a saját hibás 
töréskárok megtérítésére, a biztosítási minimális önrész megváltásra (összege 250.000,-HUF, azaz Kettőszázötvenezer HUF) stb. 
fizetési kötelezettségekre. A Bérbeadó fenntartja a jogot arra, hogy a gépjármű javítás pontos összegének ismeretében 
megváltoztassa a biztosítási önrész összegét. A szerződés kiegészítés aláírásával a Bérlő az Általános Bérleti Szerződés 
Feltételeiben foglaltakon túli többlet-felelősséget vállal a gépjármű használatáért. A Bérlő a biztosítási önrész feltételei szerint saját 
hibás baleset, káreset esetén kártérítés címén köteles megfizetni a bérleti időszak végéig még hátralévő időre esedékes bérleti díj 
50 %-át kötbérként. A Bérlő – a biztosító térítésének hiányában – anyagi felelőssége a gépjármű belsejében bekövetkezett kár 
javítási költségén túl további 3 napi bérleti díjnak megfelelő összegű kötbér fizetéséért áll fenn. Amennyiben a Bérlő a gépjármű 
rendeltetésellenes használata miatt a gépjármű gumiabroncsait, fékrendszerét súlyosan károsítja, a Bérbeadó jogosult azok 
pótlását felszámolni. Szükség esetén az ilyen jellegű elhasználódás megállapítására a Bérbeadó igazságügyi szakértői véleményt 
szerez be. Defektes gumiabroncs esetén Bérlő a (+36) 20 473 1700 telefonszámon köteles intézkedést kérni, a gumiabroncs 
javítása, illetve cseréje a Bérlő költsége. A Bérlő szándékos károkozása esetén a Bérbeadó fenntartja a jogot a teljes kártérítésre 
(beleértve az elmaradt haszon megtérítését).  
 
6. A gépjármű műszaki meghibásodása vagy sérülése esetén Bérlő a (+36) 20 473 1700 telefonszámon köteles intézkedést 
kérni, kizárólag a Bérbeadó jogosult a gépjárművet javíttatni, illetve alkatrészét pótolni.  
 
7. A Bérbeadó törés, műszaki hiba miatt nem tud csereautót biztosítani, ezen a címen a Bérlő nem jogosult bérleti díj 
leszállítási igénnyel élni.  
 
8. A Bérlő Magyarország területén kívül csak a Bérbeadó külön engedélyével, a schengeni övezeten belül jogosult a 
gépjárművet használni.  
 
9. A gépjárműről átvételekor és leadásakor fénykép készül, mely a Bérlővel történő végső elszámolás alapját képezi.  
 
10. A gépjármű mozgását követő eszköz került a gépjárműbe telepítésre.  
 
Jelen szerződés kiegészítést a szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és megértés után írták alá. A 
Bérlő kijelenti, hogy a jelen szerződés kiegészítést, valamint az Általános Bérleti Feltételeket megismerte és a benne foglaltakat 
magára nézve kötelezőnek ismeri el. A szerződés kiegészítésében nem szabályozott kérdésekben a Bérbeadó ÁBSZF-ben, 
valamint a Ptk.-ban foglaltak az irányadók. 
 
Kelt, ……………………………….  
 
 

__________________________________     __________________________________ 
Bérbeadó        Bérlő 


