
Bérbeadás feltételei az alábbiak: 
 
A bérbe vevőnek (átvevő személynek) legalább B kategóriájú, tizenkét hónapos és bérleti idő 
végéig érvényes vezetői engedéllyel, valamint személyi igazolvánnyal, adóigazolvánnyal, 
lakcímkártyával, illetve külföldi személyesetén útlevéllel, illetve magyarországi kezessel kell, 
hogy rendelkezzen. 
 
Bérleti díj 
A minimális bérleti időtartam 1bérleti nap, minden esetben 24 órára vonatkozik, a gépkocsi 
átvételének időpontja, a 
következő nap ugyanazon órájáig tart, 2 óra késés esetén pótdíj nem kerül felszámításra 
viszont azon túli késésnél egy 
nap bérleti díj kerül felszámításra. 
 
A bérleti díj tartalmazza: 
- 300,- km díjmentes használatot/nap, e fölötti 50 Ft. /km 
- évszaknak megfelelő gumiabroncs 
- kötelező biztosítást 
- casco biztosítást 10%, de minimum 150.000 Ft önrésszel, 
- átadáskor, illetve visszavételkor a tankmutató teli illetve 90 liter üzemanyag kell 
tartalmaznia 
- a magyarországi autópálya-használatot, 
- az olajcserét, a kötelező karbantartás költségeit, 
- valamint a non-stop segélyszolgálatot és csereautó szolgáltatást. 
 
A bérleti díj nem tartalmazza: 
- gumidefekt javítása abban az esetben, ha nem garanciális meghibásodásról van szó, 
- üzemanyag, és fogyó folyadékok utántöltését, 
- úthasználati, és parkolási díjakat, 
- küszöb alatti sérülések javításának költségét, 
- a gépjármű takarítását. 
 
Kaució: 
A kaució összege minden esetben előre fizetendő! 
Kaució Magyarország 150.000 Ft, EU 150.000 Ft. EU kívül 200.000 Ft 
 
Fizetési feltételek 
A bérlő érvényes: 
- bankkártyával (kivéve electron kártyák) vagy 
- dombornyomásos nemzetközi hitelkártyával (Amex, Visa, MasterCard) vagy 
- készpénzzel. 
- hossztávú bérlés esetén a díjak átutalással történő kiegyenlítése külön megállapodás részét 
képezi. 
 
Pótdíj hiány esetén: 
Hiány esetén az alábbi díjak kerülnek felszámításra. 
- gépjármű dokumentumai (forgalmi engedély hiánya esetén 25. 000 Ft  , rendszámtábla hiánya 
esetén: bruttó 50.000 Ft 
- a kulcsok elvesztése esetén: bruttó 95.000 Ft 
- láthatósági mellény hiánya esetén: bruttó 1000 Ft 
- KRESZ-csomag (elakadásjelző háromszög, egészségügyi csomag) hiánya esetén:  



bruttó 10.000 Ft 
 
Autó átadás-átvétele: 
A gépkocsit tisztán, üzemanyaggal teljesen feltöltve adjuk át, így ennek megfelelően kell 
visszaadni a bérbeadónak. 
A gépkocsi kiszállítás belvárosba 7000.-Ft más helyszín megállapodás szerint különdíjat 
számítunk fel, minden nap 
(szombat, vasárnap, és ünnepnapokon is) 7:00-19:00-ig. 
Üzemanyag: 
A bérlő köteles a megfelelő üzemanyagot tankolni a gépkocsiba. A nem megfelelő üzemanyag 
tankolásából eredő 
károkat köteles megtéríteni a bérlőnek amennyiben az javítási költségeket von maga után. 
Külföldre utazás 
Amennyiben a gépjárművel el kívánja hagyni az országot, ezt átvételekor feltétlenül jeleznie kell. 
 
Gépjárművezető: 
Bérelhető gépjárművezető (minimum 1 napra előzetes egyeztetés alapján). 
 
Felelősségvállalási nyilatkozat: 
Magyarországon a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításának 2008. május 
elsejei hatályba lépésével a gépjármű tulajdonosa/üzemben tartója felelőssé tehető a tulajdonában 
lévő gépjárművel elkövetett szabálysértésekért. 
Ennek elkerülése érdekében a bérlés egyik feltétele, hogy bérlő a bérleti szerződés mellé minden 
esetben ki kell, hogy töltse, és alá kell, hogy írja a nyilatkozatot, mely a bérleti szerződés 
érvényességének elengedhetetlen feltétele, és annak bizonyító erejű okirattá válása érdekében a 
szerződés megkötésével egyidejűleg két tanúnak is hitelesítenie kell. 

 
A bérelt gépkocsit tilos: 
- másnak bérbe, ill. kölcsön adni, a bérleti szerződésen nem szereplő személynek a vezetést 
átengedni 
- autóversenyzésre, vagy arra való felkészülésre használni 
- másik jármű vontatására használni 
- hűtőfolyadék befagyása, a kenőolajok elfolyása esetén használni 
- alkohol, gyógyszer vagy kábítószer befolyása alatt vezetni, vagy ilyen befolyás alatt álló 
személynek a vezetést átengedni 
- a Al&MI Kft. engedélye nélkül külföldre vinni 
A bérlő kárösszeget köteles megfizetni, ha : 
- az általános bérleti feltételeket megszegi 
- ha önhibájából közlekedési balesetet okoz 
- a gépkocsit gondatlanul, szakszerűtlenül üzemeltette, túlterhelte 
- az alkatrészek, tartozékok, felszerelések hiányoznak 
- a gépkocsit gondatlanul tárolta, magára hagyta 
- a gépkocsit nem a KRESZ előírásai alapján használta 
- nem a megengedett sebességgel közlekedett (a rendőrségi anyagokat/feljelentést továbbítjuk a 
bérlő részére email, postán), 
- minden olyan károkért, melyek akkor keletkeznek, ha a gépkocsit elhagyta és nem zárta be vagy 
nem az előírásoknak megfelelően parkolt. 



- a gépkocsiban hagyta a gépjármű kulcsát, forgalmi engedélyét. 
- bérlő köteles a bérelt gépkocsit, tartozékait, más okmányait a legnagyobb gondossággal 
használni, kezelni, valamint 
- a gépjármű forgalmi engedélyét és kulcsait magánál tartani. 
- a gépkocsi ellopása esetén annak teljes értékét köteles a bérlő megfizetni, ha a lopás bejelentését 
követően nem tudja felmutatni a gépjármű eredeti kulcsát, a riasztó kapcsolót, indításgátlót, 
bérleti szerződést és forgalmi engedélyt. 
Baleset : 
A bérlő minden esetben köteles rendőri intézkedést kérni akár személyi, akár anyagi kárral járó 
baleset történt és az 
eljárást kezdeményezi - illetve azonnal felvenni a kapcsolatot az Al&Mi Kft. munkatársaival. 
A bérlő a rendőrség által felvett jegyzőkönyv egy példányát köteles átadni a bérbeadónak. A 
balesetnél a bérlő köteles 
továbbá kellő gondossággal eljárni, az ügy tisztázására mindent megtenni. 
Műszaki meghibásodás: 
Műszaki meghibásodás esetén köteles a bérlő a nap bármely szakában intézkedést kérni az 
AL&MI Kft. munkatársaitól a megadott telefonszámokon. 
Egyéb szolgáltatások: 
Igény szerint külön eszközök és tartozékok bérelhetők, mint pl. vonóhorog, gyermekülés, tetöbox, 
tetőcsomagtartó. 


