ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Gépbérleti
szerződéshez

–

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
1. Tulajdonos: A szerződés 1. (első) pontjában (Tulajdonosként) megjelölt
személy, aki a gépet a Bérlőnek bérbe adja.
2. Bérlő: a szerződés 2. (második) pontjában megjelölt személy, aki a Gépet
bérbe veszi. A Bérlő nyilatkozatának ill. cselekményének kell tekinteni
képviselőjének, alkalmazottjának, megbízottjának, az általa igénybe vett
közreműködőnek a nyilatkozatát vagy cselekményét.
3. Gép: a szerződés 4. (negyedik) pontjában meghatározott, a bérlet tárgyát
képező gép, ideértve annak a Bérlő részére átadott valamennyi tartozékát
és alkatrészét.
4. Az Utolsó Nap a bérlet időtartamának várható utolsó napját jelenti,
amelyet a felek a szerződés 5.2 pontjában határoznak meg.
5. A Tényleges Utolsó Nap azt a napot jelenti, amikor a Gép valóban és
hiánytalanul vissza lett adva a Tulajdonosnak. A Tényleges Utolsó Nap
lehet az Utolsó Napnál későbbi nap.
6. Szerződés: Tulajdonos által készített és a Bérlő által elfogadott egyedi
bérleti szerződés.
A. A GÉP KIVÁLASZTÁSA, GÉPBÉRLETI SZERZŐDÉS
MEGKÖTÉSE
1. A Bérlő érdeklődése alapján a Tulajdonos (személyesen, elektronikus
levélben vagy telefonon) tájékoztatja a Bérlőt a bérelni kívánt Gép
tulajdonságairól és a bérlés feltételeiről. A Bérlő által részletesen megadott
bérlési adatok alapján a Tulajdonos egyedi bérleti szerződést készít,
amelynek elválaszthatatlan mellékletét képezik jelen általános szerződési
feltételek. A Gép bérletére vonatkozó szerződés kizárólag azzal jön
létre, hogy az egyedi bérleti szerződést a Tulajdonos és a Bérlő is
aláírják. Nem válnak a gépbérleti szerződés tartalmává
a szóban, elektronikus levélben vagy egyébként ráutaló
magatartással tett, az egyedi bérleti szerződésben írásban
nem rögzített kikötések;
vagy a bérlő által egyoldalúan, akár írásban közölt és a
Tulajdonos által írásban kifejezetten el nem fogadott
kikötések.
2. A Tulajdonos nem szavatol és nem vállal felelősséget azért, hogy a Gép
valamely célra megfelel, sem pedig a Gép korára nézve. A Bérlő a
Tulajdonostól kapott tájékoztatás alapján (ideértve a Tulajdonos honlapján
és a használati utasításban szereplő adatokat) a Szerződés megkötése előtt
maga köteles meggyőződni arról, hogy a felhasználási célnak a Gép
(ideértve mérete, súlya, teljesítménye, meghajtása, képessége, stb.)
megfelel. A szerződésnek nem válik részévé semmilyen olyan, a Bérlő által
meghatározott kikötés, amely szerint a Gép valamely célra megfelel.
B. A BÉRLÉS IDŐTARTAMA, MEGSZŰNÉSE
1. A Bérlő és a Tulajdonos az egyedi bérleti szerződésben megállapodnak
a bérlés első napjáról (egyedi gépbérleti szerződés 5.1 pont) és a bérlés
várható Utolsó Napjáról (5.2 pont). A Bérlet határozatlan időre jön létre.
2. A Bérlő az Utolsó Nap előtt is bármikor jogosult a bérletet egy
munkanapos felmondási idővel, az előző munkanapon 15:00 óráig
felmondani és a Gépet a Tulajdonosnak visszaadni. Az ilyen felmondást
elektronikus levélben kell közölni a Szerződésen megadott e-mailcímre.
3. A Tulajdonos a bérletet legkorábban az Utolsó Napot követő napra
mondhatja fel, legalább egy munkanapos felmondási idővel. Kivétel ez
alól, ha a Gép a bérlés helyszínén nem javítható, így az Utolsó Nap vége
előtt annak javításra történő elszállítása szükséges. A felmondás
elektronikus levélben is közölhető.
4. A Tulajdonos bármikor jogosult a bérleti szerződést írásban, indokolással
ellátva azonnali hatállyal felmondani az alábbi esetek bármelyikének
bekövetkezése esetén:

–

–

–

–

a Bérlő bármely szerződésszegése (ideértve akár az egyedi
bérleti szerződés, akár az általános szerződési feltételek
megsértését), ha azt a Bérlő a Tulajdonos írásbeli felszólítása
ellenére, a felszólításban szabott ésszerű határidőben nem
orvosolja;
a Bérlő bármely súlyos szerződésszegése, ideértve különösen
is az alábbiakat:
o
a Bérlő bármely fizetési kötelezettségének
teljesítésével nyolc (8) napot meghaladó
késedelembe esik;
o
a Bérlő a Gépet rendeltetésellenesen használja,
átalakítja vagy károsítja, vagy más ilyen
tevékenysége ellen nem lép fel;
a Bérlő ellen felszámolási eljárás, csődeljárás, más
fizetésképtelenségi eljárás vagy végrehajtási indul, kivéve a
felszámolási eljárás esetében azt, ha a felszámolás elrendelése
előtt a Bérlő megfelelő, a Tulajdonos által elfogadott
biztosítékot ad a Tulajdonossal szemben keletkező fennálló és
jövőbeli tartozásai megfizetésére;
a Gép elvesztésének, ellopásának, Tulajdonos
elrejtésének vagy elszállításának érdemi kockázata;

előli

a Tulajdonos rendelkezésére álló adatok alapján alappal
feltételezhető, hogy a Bérlő az esedékessé váló
kötelezettségeinek nem fog tudni szerződésszerűen eleget
tenni, kivéve, ha a Bérlő megfelelő, a Tulajdonos által
elfogadott biztosítékot ad a Tulajdonossal szemben keletkező
fennálló és jövőbeli tartozásai megfizetésére

–

a Bérlő más, a Tulajdonostól bérelt gép vonatkozásában követ
el súlyos szerződésszegést.
5. A bérleti szerződés megszűnése nem jelenti a bérlő fizetési és egyéb
kötelezettségeinek megszűnését.
C. A GÉP ÁTADÁSA A BÉRLŐNEK
1. Eltérő megállapodás hiányában a Tulajdonos biztosítja a Gép Bérlő
költségére történő kiszállítását a Bérlő által írásban megadott helyre. A
Tulajdonos igényelheti a fuvarköltség előre történő megfizetését. A
Tulajdonos a gépet csak a Bérlő Szerződésben megjelölt képviselőjének
köteles átadni.
2. A Gép átadásakor a Tulajdonos átadja Bérlőnek a Gép használati
utasítását (üzemeltetői kézikönyvét, gépkönyvét), ideértve az üzemeltetési
és a napi karbantartási utasításokat, amit a Bérlő köteles megismerni. A
dokumentáció elmaradását, hiányát, esetleges kérdéseit a Bérlő köteles
haladéktalanul jelezni.
3. A gép átadása során a Tulajdonos vagy megbízottja és a Bérlő
képviselője átvételi lapot töltenek ki, amelyen rögzítendő a Gép típusa, az
átadás helye, ideje, a Gép állapotával kapcsolatos esetleges kifogások és az
üzemanyag szintje. A Bérlő köteles a Gépet az átvétel során megvizsgálni
és az esetleges hibát, hiányosságot, sérülést részletesen azonnal az átvételi
lapon írásban közölni a Tulajdonossal. Ennek elmaradása vagy hiányos
volta esetén úgy tekintendő, hogy a Gép jó állapotban került átadásra,
megfelel a Szerződés feltételeinek és a Bérlő elvárásainak. Kivételt
képeznek a rejtett hibák vagy a gondos és szakszerű ellenőrzéssel sem
kimutatható, az átadás időpontjában fennálló hibák, melyek fennállását a
Bérlő bizonyítja.
D. A GÉP HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA A BÉRLET ALATT
1. A bérlet időtartama alatt a Bérlő köteles a Gép állapotáról folyamatosan
megfelelő ismeretekkel rendelkezni és a Gépet rendeltetésszerűen, a
Tulajdonos szóbeli és írásbeli utasításainak, a gyártó utasításainak,
paramétereinek és korlátozásainak, a hatályos előírásoknak megfelelően
használni. A Bérlő kötelezettsége a Gép minden napi és heti karbantartási
ellenőrzése az üzemeltetői kézikönyv, és a Tulajdonos szóbeli vagy írásbeli
utasításai alapján, valamint köteles gondoskodni a Gép folyadékokkal
történő feltöltéséről (pl. motorolaj, desztillált víz, hűtőfolyadék,
fékfolyadék, stb.). A Bérlő köteles a Gép üzemeltetéséhez elvárható
szakmai tudással és gondossággal eljárni.
2. Bérlő a Gépet naponta legfeljebb 8 óra időtartamban használhatja. Napi
8 órát meghaladó használat esetén a Tulajdonos jogosult kettő (2) napi
bérleti díjat számlázni.
3. Tilos a Gépen található egyedi azonosítókat és a Tulajdonost megjelölő
címkét vagy jelzést, eltávolítani, megsérteni vagy eltakarni. A Bérlő a
Gépet, tartozékát vagy bármely alkatrészét nem adhatja bérbe, használatba,
birtokba vagy biztosítékul. Tilos a Gépet a Tulajdonos engedélye nélkül
külföldre szállítani.
4. A Bérlőnek tilos a Gép karbantartáson kívüli megbontása, bárminemű
megváltoztatása vagy kiegészítése (ideértve bármilyen vontató berendezés
vagy nem szokványos gumiabroncsok felszerelése).
5. Tilos a Gépet homokfúvásra használni. Abban az esetben, ha a Gépet
jelentős szennyeződéssel járó munkára használják, azt szennyeződéstől
megfelelően meg kell védeni.
6. Ha a Bérlő tovább használja a Gépet, miközben annak állapota nem
kielégítő (hiányos, sérült, tűréshatáron túl kopott), kizárólagosan a Bérlő
felelőssége minden olyan kár, veszteség vagy baleset bekövetkezése, mely
közvetve vagy közvetlenül ebből származik.
7. A Bérlő köteles a bérlet ideje alatt biztosítani a Gép őrzését, üzemen
kívül a biztonságos helyen történő leállítását és lezárását, a kulcsok
biztonságos őrzését.
E. A TULAJDONOS ELLENŐRZÉSI ÉS JAVÍTÁSI JOGAI,
MEGHIBÁSODÁSOK
1. A Bérlő köteles mindenkor lehetővé tenni a Tulajdonos
meghatalmazottja számára a Gép lehetőség szerinti vizsgálatát,
ellenőrzését, beállítását és javítását. A Bérlő köteles mindenben észszerűen
együttműködni a Tulajdonossal azért, hogy a Tulajdonos gyakorolhassa ezt
a jogát. A Tulajdonos köteles a munkákat úgy időzíteni és egyeztetni, hogy
az lehetőség szerint a Bérlőnek megfelelő legyen.
2. A gép bármilyen meghibásodása vagy működési hibája esetén a Bérlő
köteles a Tulajdonost haladéktalanul szóban, majd 24 órán belül írásban is
értesíteni.
3. Abban az esetben, ha a Gép bármely része meghibásodna vagy
működésképtelenné válna, a Bérlő nem használhatja a Gépet addig, amíg a
Tulajdonos nem ellenőrizte le a Gépet és jelentette ki, hogy a Gép
működtetése, újraindítása biztonságos. Ha a Bérlő a meghibásodás
jelzésére vagy a további használat felfüggesztésére vonatkozó
kötelezettségét megszegi, korlátozás nélkül felelős az ebből következő

valamennyi kárért akkor is, ha annak fajtája vagy mértéke jelen szerződés
megkötésekor nem volt előrelátható.
4. A Gép bármilyen javítására vagy javíttatására kizárólag a Tulajdonos
jogosult az itt meghatározott feltételek szerint. Ha a Gép a bérlése alatt – a
Tulajdonos megítélése szerint – sürgős javításra szorul, az ilyen javítást a
Tulajdonos akár a helyszínen, akár más általa kijelölt helyen elvégeztetheti.
5. Ha a javítás a Gép rejtett hibája, a Gép ellenőrzésénél észszerűen nem
észlelhető hiba vagy a szokásos kopás és elhasználódás okozta hiba miatt
vált szükségessé és a hibáért a Bérlő nem felelős, a javítás költsége a
Tulajdonost terheli.
6. A Tulajdonos nem köteles végrehajtani semmilyen javítást ha
– a Bérlő nem fizette meg a Tulajdonos felé fennálló esedékes tartozását.
– a Bérlő nem teszi lehetővé a Tulajdonosnak a Gép ellenőrzését,
kipróbálását, beállítását és/vagy javítását; vagy
– a Bérlő a Gép jelentős meghibásodása esetén a Tulajdonos felszólítására
nem adja vissza a Gépet.
7. Az olyan, rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodások esetén,
melyeket a Tulajdonos nem tud a bérlés helyszínén 48 órán belül elhárítani,
a Tulajdonos köteles a Gépet egy hasonló cseregéppel helyettesíteni, ha
ilyen cseregép rendelkezésére áll. A javításra elszállított Gép
elszállításának és a cseregép helyszínre szállításának költsége ilyenkor a
Tulajdonost terheli. Cseregép biztosítása esetén a Bérlő köteles a bérleti
szerződés szerinti bérleti díjat megfizetni a cseregép biztosításának idejére.
8. Ha Tulajdonos nem tud cseregépet biztosítani és ezért a szerződést
felmondja, a Bérlő nem jogosult kártérítésre.
9. A Tulajdonos jogosult a Gép helyzetét, munkavégzését az abba épített
GPS útján követni.
F. BÉRLETI DÍJ
1. A Tulajdonost a Szerződés 6. pontjában napi vagy havi tételben
meghatározott Bérleti Díj az Gép Bérlő részére történő átadásától bérleti
szerződés megszűnéséig terjedő időszak után illeti meg.
2. A Gép átadásának napja és a bérlet megszűnésének napja után is teljes
napi bérleti díj fizetendő. Havidíjas megállapodás esetén a bérleti díj naptári
hónaponként fizetendő. Amennyiben a havidíjas bérlet a naptári hónap első
napjánál később kezdődik, vagy a naptári hónap végét megelőzően ér véget
(törthavi bérlet), a tört hónap minden napjára a havi bérleti díj 1/30
(egyharmincad) része fizetendő, függetlenül az adott hónap napjainak
számától.
3. A Tulajdonos a Szerződés 6. pontja szerinti pénznemben fog számlázni
a Bérlőnek.
4. Ha a Szerződés 6.1 pontja szerint a napi bérleti díj 5/7 kategóriájú, úgy a
napi bérleti díj csak a magyarországi munkanapok után fizetendő és a bérlő
a gépet csak ezeken a napokon használhatja. Ha a Szerződés 6.1 pontja
szerint a napi bérleti díj 6/7 kategóriájú, úgy a napi bérleti díj a
magyarországi munkanapok és szabadnapok után fizetendő és a bérlő a
gépet csak ezeken a napokon használhatja. Ha a Szerződés 6.1 pontja
szerint a bérleti díj havi díj vagy 7/7 kategóriájú napi díj, úgy a napi bérleti
díj, illetve havi bérleti díj esetén a törthavi bérleti díj egy napra számított
része minden napra jár, függetlenül attól, hogy az munkanap, szabadnap
vagy munkaszüneti nap. Ha a bérleti díj 5/7 vagy 6/7 kategóriájú, de a Bérlő
a Gépet ennek ellenére munkaszüneti napon vagy szabadnapon is használja,
a Tulajdonos jogosult a nap bérleti díjat ezen napokra is számlázni.
5. A bérletidíj-köteles időtartamba az az idő is beleszámít, amíg
– a Gép a gumiabroncs cseréje vagy defekt javítása miatt áll,
- a Gép olyan okból áll, amely a Tulajdonos ellenőrzésén kívül esik,
ideértve különösen a rossz időjárási feltételeket, a terep állapotát, a hatósági
korlátozásokat, stb.
A Bérlő csak akkor nem köteles bérleti díj fizetésére azon időszakra, amíg
a Gépet nem használhatja, ha a Gép a Tulajdonos érdekkörébe tartozó okból
nem használható és a Tulajdonos nem biztosít cseregépet.
6. Ha a Tulajdonos a Gépet a bérlet lejáratakor vagy azt követően a saját
érdekkörén kívül eső okból nem tudja birtokba venni vagy elszállítani, a
Bérlő köteles a szerződés szerinti bérleti díjjal egyező összegű használati
díjat fizetni a bérleti szerződés megszűnésétől legalább a tényleges
visszaadás napjáig terjedő időre. Amennyiben a Gépet a Bérlő véglegesen
nem adja vissza a Tulajdonosnak, a Bérlő köteles a Tulajdonos teljes kárát
megtéríteni, és ennek keretében a bérelt és vissza nem adott Gép helyett
beszerzett gép beszerzési árát megfizetni a Tulajdonosnak.
7. A Bérlő a bérleti díjat havonta utólag, a Tulajdonos által kiállított számla
alapján köteles megfizetni. Ez nem érinti a Bérlő esetleges előlegfizetési
kötelezettségét.
8. A Szerződésben megegyezett bérleti díj és a szállítással kapcsolatos
költségek nem tartalmazzák az adókat.
G.
A
BÉRLŐ
FELELŐSSÉGE
ÉS
EGYÉB
FIZETÉSI
KÖTELEZETTSÉGEI
1. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Gép üzemeltetésére, kezelésére,
karbantartására számos jogszabály vonatkozik, és hogy a Gép használata
során a kapcsolódó jogszabályi előírások betartásáért nem a Tulajdonos,
hanem a Bérlő, mint a Gép üzemeltetője lesz felelős. A Bérlő köteles a Gép
üzemeltetéséhez szükséges összes hatósági engedéllyel rendelkezni, és az
egyedi bérleti szerződés aláírásával kijelenti, hogy ezeknek birtokában van.
A Bérlő vállalja a felelősséget azért, hogy a Gép kezelését és karbantartását
csak olyan személynek engedi meg, aki minden ezzel kapcsolatos

jogszabályi követelménynek megfelel, a szükséges tapasztalattal
rendelkezik és az ilyen tevékenység végzésére alkalmas állapotban van.
2. A Gép átadása és visszaadása között a Gépet érő bármiféle kárért,
annak elvesztéséért, ellopásáért a Bérlő felel, kivéve a szokásos
elhasználódást.
3. A Bérlő felelős a Gép biztonságos és mások személyére vagy vagyonára
veszélyt nem jelentő használatáért, illetve a Gép használata vagy Bérlő
általi mozgatása során harmadik személyeknek okozott károkért. Ha a Gép
személyi sérüléssel vagy vagyoni kárral járó balesetben vagy
káreseményben érintett, a Bérlő köteles a Tulajdonost telefonon azonnal, és
haladéktalanul írásban is értesíteni. Bérlő köteles a Tulajdonost mentesíteni
minden igény, bírság, fizetési kötelezettség és a kapcsolódó (pl. jogi,
bizonyítási, utazási, stb.) költségek alól, ha az olyan eseménnyel függ
össze, amelynek során a Gép a bérlő birtokában volt.
4. A Bérlő különösen is felelős minden olyan kárért, elmaradt haszonért,
felmerült költségért, amelyet a Bérlő (vagy a Bérlő érdekkörébe tartozó
személy, különösen munkavállalója, megbízottja, megrendelője, ügyfele,
látogatója, alvállalkozója) okozott; különösen ha azt szándékos
magatartással, gondatlanságból, nem rendeltetésszerű vagy a használati
utasítástól vagy a Tulajdonos utasításaitól eltérő használattal, jogosulatlan
vagy szakszerűtlen javítással, beavatkozással, beállítással, átalakítással
okozta. A Bérlő akkor is teljes mértékben és a károkozókkal
egyetemlegesen felelős a fenti károkért, ha harmadik személy a Bérlő
őrizetében álló Gépben okozott kárt.
5. Ha a Bérlő üzemképtelen, a működésben akadályozott vagy egyébként
hibás vagy hiányos
Gépet ad vissza a Bérlet megszűnésekor a
Tulajdonosnak, a Bérlő köteles megtéríteni a Tulajdonosnak (i) a Gép
megjavításának idejére a bérleti szerződés szerinti bérleti díjat; (ii) a javítás
és a hiányok pótlásának költségét; (iii) mindazon elmaradt hasznot, amely
abból ered, hogy a meghibásodás vagy javítás miatt a Tulajdonos a gépet
nem tudta másnak bérbe adni (ideértve különösen a javítási időt eredetileg
meghaladó, de a javítás miatt meghiúsult további bérlésből eredő, elmaradt
hasznot).
6. A Bérlő köteles az olyan költségek előlegezésére és viselésére, amelyeket
azért merültek fel, mert a Gép a Tulajdonos általi visszavételkor önerőből
nem vezethető a szállítójárműhöz (pl. puha terepből történő kiszabadítás,
lemerült akkumulátor, megközelíthetetlen helyiség, pince, tető, stb.).
7. A szennyeződés miatti fél órát meghaladó takarítás, újrafestés költségét
a Bérlő köteles megtéríteni a Tulajdonosnak.
8. A Bérlő vagyontárgyait vagy a birtokában levő tárgyakat érintő
felszámolás, hatósági zárlat, lefoglalás, elkobzás vagy más hasonló, a
birtoklást vagy a használatot korlátozó intézkedés esetén köteles minden
szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a Tulajdonos a
Géppel szabadon rendelkezhessen. A Bérlő az ennek elmulasztásával
okozott kárt köteles a Tulajdonosnak megtéríteni.
9. A Bérlő a Tulajdonossal szembeni semmilyen követelését nem jogosult
beszámítani a Tulajdonossal szembeni tartozásába.
10.A Bérleti díjon felül a Bérlő köteles megfizetni a szerződés 6.2
pontjában meghatározott szállítási díjakat.
11. Ha a Tulajdonos a Bérlőtől előleget vett fel, jogában áll az előleget
megtartani a Bérlővel szembeni követeléseinek elrendezéséig. A
Tulajdonos jogosult az átvett előleget beszámítani bármely a Bérlővel
szembeni követelésével.
H. A GÉP VISSZAADÁSA A BÉRLET BEFEJEZÉSEKOR
1. A bérlet megszűnésekor a Bérlő a Gépet ugyanolyan állapotban köteles
visszaadni, mint amilyen állapotban azt átvette; valamennyi átvett
alkatrésszel, tartozékkal, okmányokkal és egyéb dokumentációval együtt.
A Bérlő nem felel a szokásos kopásért és elhasználódásért, feltéve, hogy a
napi és egyéb rendszeres karbantartási feladatokat előírásszerűen elvégezte.
2. A Bérlő a Gépet üzem- és mozgásképes állapotban, az átvételkori szintre
feltöltött üzemanyagtartállyal köteles visszaadni. Ennek elmaradása esetén
a Tulajdonos követelheti Bérlőtől a hiányzó üzemanyag költségét. Ha gép
nem üzemképes a visszaadáskor (pl. lemerült az akkumulátor), a
meghiúsult szállítás díját és a szervizköltséget, egyéb díjakat a Bérlő
köteles viselni.
3.Amennyiben a Bérlő nem vállalja, hogy a Gépet a bérlet megszűnéséig,
egyeztetett időpontra saját költségén visszaszállítja a Tulajdonos
megegyezés szerinti telephelyére, a Gépet a Tulajdonos szállíttatja el a
Bérlőtől a bérlet megszűnésének napján. A Bérlő viseli a fuvarköltséget és
minden olyan költséget amely abból ered, hogy az egyeztetett időpontban
a Tulajdonos vagy megbízottja nem tudta átvenni vagy a szállítóeszközre
felrakni. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Gép elszállításakor nem
történik meg a Gép átvizsgálása.
4. A Tulajdonos a Gépet a visszaadástól számított kettő (2) munkanapon
belül, de legkésőbb az újbóli bérbeadás vagy használatba vétel előtt
átvizsgálja. Az átvizsgálásra a Tulajdonos telephelyén kerül sor, azon a
Bérlő részt vehet. A Tulajdonos az átvizsgálást követően azonnal értesíti a
Bérlőt az összes észlelt meghibásodásról, hiányról és sérülésről, valamint a
körülmények által lehetővé tett észszerű időn belül közli a Bérlővel a
hiányok, hibák és sérülések alapján keletkezett igényeit. A Bérlő
kifejezetten elfogadja, hogy felelős a visszaadástól számított kettő (2)
munkanapon belül közölt meghibásodásokért, hiányokért és
sérülésekért, szennyeződésekért, kivéve ha bizonyítja, hogy azok a Gép
visszaadásakor még nem álltak fenn.

5. A Bérlő a Gépet kitakarítva, tisztán és idegen tárgyaktól mentesen
köteles visszaadni.
6. A Bérlő nem jogosult a Gép biztosítékként való visszatartására. Ha
a Bérlő a bérlet lejáratát követő felszólításra sem adja vissza Gépet a
Tulajdonosnak, a Tulajdonos jogosult azt akár önhatalommal is
birtokba venni.
I. BIZTOSÍTÁS
1. A Bérlő köteles gondoskodni a Gép használatával kapcsolatban
jogszabály által előírt felelősségbiztosításról.
2. Abban az esetben, ha a Bérlő vagyonbiztosítással kívánja biztosítani a
Gépet a bérleti idő alatt bekövetkezett szokásos kockázatok ellen, a
Tulajdonos a Bérlő biztosítójának átadja a Gép értékéről és rendeltetéséről
szóló, a biztosítás megkötéséhez szükséges dokumentumokat 3. A
Tulajdonos kérésére a Bérlő köteles igazolni a Gépre vonatkozó
biztosítások fennállását és feltételeit a biztosítási kötvény másolatának
átadásával.
4. A Bérlő köteles gondoskodni arról, hogy a Gépre vonatkozó
vagyonbiztosítások kedvezményezettje a Tulajdonos legyen. A biztosító
teljesítése esetén a Tulajdonosnak a Bérlővel szembeni igényeibe az
ugyanazon jogcímen kifizetett biztosítási összeg beleszámít.
J. EGYEBEK
1. A bérleti szerződésre és az általános szerződési feltételekre a magyar jog
irányadó. A bérleti szerződésből eredő bármely jogvitára a magyar
bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal. A bérleti szerződésből
eredő bármely jogvitában a Szigetszentmiklósi Járásbíróság, törvényszéki
hatáskörbe tartozó jogvita esetén a Székesfehérvári Törvényszék illetékes.
Ha a bérlő fogyasztó, a bérlő belföldi lakóhelye, ennek hiányában belföldi
tartózkodási helye szerinti bíróság is illetékes.
2. A bérleti szerződést csak írásban lehet módosítani.
3. Ha a Tulajdonos valamely bérlői kötelezettség teljesítésére póthatáridőt
biztosít vagy valamely jogát nem érvényesíti, az nem jelenti az adott jogról
való lemondást vagy abból való engedést.
4. A Szerződés a Szerződött felek jogutódjait is kötelezi. A Szerződésből
eredő jogokat és kötelezettségeket egyik Szerződő fél sem jogosult
harmadik személyekre átruházni a másik Szerződő fél beleegyezése nélkül.
A Tulajdonos azonban jogosult a bérleti a szerződést olyan vállalkozásra
átruházni, amely a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény szerint a Tulajdonossal kapcsolt vállalkozásnak minősül,
és ezen szerződés átruházáshoz Bérlő a bérleti szerződés megkötésével
előre hozzájárulását adja.
5. A Tulajdonos - a szándékos szerződésszegés kivételével – kizárja a
felelősségét a Tulajdonos nem szerződésszerű teljesítésének
következményeként a Bérlő vagyonában bekövetkezett kárért, a
Bérlőnél elmaradt vagyoni előnyért, a Bérlő munkavégzésének
késedelme által okozott károkért és következményekért.
K. KÖZÚTI GÉPJÁRMŰNEK MINŐSÜLŐ GÉPEK (KOSARAS
AUTÓK) KEZELŐ NÉLKÜLI BÉRBEADÁSÁRA VONATKOZÓ
KÜLÖNÖS FELTÉTELEK
Ha a Gép rendszámmal ellátott közúti gépjármű, a bérlésre az alábbi
rendelkezések is alkalmazandóak:
1. A Gépet csak a Gép típusának megfelelő vezetői engedéllyel rendelkező
személy vezetheti. Tilos a Gépet a vezetési képességre hátrányosan ható
szer befolyása alatt, vagy járművezetésre egyébként alkalmatlan állapotban
vezetni. A Géppel elkövetett szabálysértésért kizárólagosan a Bérlő vagy
az általa igénybe vett személy felelős.
2. Bérlő köteles megtéríteni Tulajdonosnak minden olyan bírság, büntetés,
illetve pótdíj – ideértve a meg nem fizetett parkolási díjat, autópályadíjat,
útdíjat, szabálysértési és közigazgatási bírságot, – következményeképpen
előállott kárát, amelyet a Géppel elkövetett valamely szabályszegés miatt
szabtak ki, ha a szabályszegés a Bérlőnek történő átadás és a Tulajdonos
általi visszavétel közötti időben történt. Hatósági megkeresés esetén a
Tulajdonos jogosult kiadni az illetékes hatóságnak a Bérlő adatait. Bírság,
büntetés vagy pótdíj esetén a Bérlő a bírság, büntetés, pótdíj megfizetésén
túl a Tulajdonos felszólítására 10.000 Ft+ ÁFA / 35 EUR + ÁFA
adminisztrációs díj megfizetésére is köteles.
3. Bérlő tudomásul veszi, hogy a Gépet a Bérlet időtartama alatt vagy azt
követően a Gép visszaadása előtt ért kár esetén a Tulajdonos szabadon dönt
arról. hogy a kár megtérítése érdekében igénybe veszi-e a Gép
vonatkozásában megkötött casco biztosítást. Amennyiben a Tulajdonos
úgy dönt, hogy a kárt nem kívánja a biztosítás terhére érvényesíteni, a kár
megtérítésére a Bérlő köteles. A kár 300.000 forintot meg nem haladó
részét minden esetben a Bérlő köteles viselni.
4. A Gép ablakait, tükreit, gumiabroncsait ért kár esetén a Bérlő
legalább 25.000 Ft önrész megtérítésére köteles.
***
Bérlő a gépbérleti szerződés általános szerződési feltételeit megismerte
és azokat elfogadja.
Bérlő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés alapvetően és lényegesen
eltér az EasiUplifts Hungária Kft. 2021. január 1. előtt alkalmazott

szerződési (kereskedelmi) feltételeitől, és a jelenlegi feltételeket
kifejezetten is elfogadja. Bérlő tudomásul veszi továbbá, hogy az alább
felsorolt és félkövér szedéssel ki is emelt általános szerződési feltételek
lényegesen eltérnek a jogszabályoktól és a szokásos szerződési
gyakorlattól, és ezen kikötéseket külön is elfogadja:
A.1 pont
A bérleti szerződés tartalmává váló feltételek korlátozása.
E.8. pont
Kártérítés kizárt, ha Tulajdonos nem tud
cseregépet biztosítani és ezért a szerződést
felmondja.
G.2 pont
A Gép átadása és visszaadása között a Gépet érő
bármiféle kárért, annak elvesztéséért, ellopásáért
a Bérlő felel, kivéve a szokásos elhasználódást.
H.3-4. pont
A Bérlő felelős a visszaadástól számított kettő (2)
munkanapon belül közölt meghibásodásokért,
hiányokért és sérülésekért, szennyeződésekért.
H.6. pont
A Bérlő nem jogosult a Gép biztosítékként való
visszatartására. A Tulajdonos jogosult a
felszólítás ellenére vissza nem adott Gépet akár
önhatalommal is birtokba venni.
J.5 pont
A
Tulajdonos
kártérítési
felelősségének
korlátozása.

_____________________
Bérlő aláírása

