
Általános Szerződési Feltételek 

 

Az Általános Szerződési Feltételek a FOX Autorent márkanevet használó következő 

vállalatok (továbbiakban, mint Bérbeadó) által kiállított szerződésekre vonatkoznak:   

 
 FOX Autorent Magyarország Kft. – 1065 Budapest, Révay utca 10. 
 FOX Airport Services GmbH. - 1030 Wien, Fred-Zinnerman-Platz 4. ÖSTERREICH 

 

Bérbeadó bérbe adja a Gépkocsi Bérleti Szerződésben (a továbbiakban: Bérleti Szerződés) 
meghatározott gépjárművet (a továbbiakban: Bérautó) a Bérleti Szerződésben megnevezett 
Bérlő (a továbbiakban: Bérlő) részére az alábbi feltételekkel.  

I. Általános feltételek 

1. Bérbeadó és Bérlő (együtt: Szerződő Felek) a Bérleti Szerződés aláírásával kölcsönösen 
kötelezettséget vállalnak az abban, valamint annak mellékleteként a jelen Általános Szerződési 
Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) foglaltak betartására. 

2. Bérleti Szerződés a Szerződő Felek aláírásával jön létre. Bérleti Szerződést és ÁSZF-et - a 
továbbiakban együtt, mint Szerződést - érintő bármely nyilatkozatot, módosítást – 
Szerződésben foglaltak kivételével – kizárólag írásban lehet érvényesen megtenni. 

3. Bármilyen hamis adatnak Bérlő általi szerződésbe foglalása, a szerződésben foglaltak be 
nem tartása, vagy nem teljesítése esetén Bérbeadónak joga van a Szerződést azonnali hatállyal 
felmondania. 

4. Amennyiben Bérlő nem természetes személy, a Bérleti Szerződést jogi személy, mint Bérlő 
nevében cégkivonattal és aláírási címpéldánnyal rendelkező személy(ek) írhatják alá. Ettől 
eltérő esetben a Bérleti Szerződés aláírója, mint magánszemély minősül Bérlőnek. 

5. Bérbeadó jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani:  
a, a Bérleti Szerződés bérlő általi megszegése esetén 
b, ha Bérlő a Szerződésben foglalt fizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, (és a 
Bérbeadó írásbeli felszólítása ellenére sem rendezi azt) vagy ha a Bérlő által megadott 
bankkártyán nincs a fizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezet (pl. hosszabbítás 
esetén, stb.). 
c, ha a Bérlő a Bérautót a Szerződés megszűnését követő 24 órán belül – megfelelő indok 
nélkül - nem szolgáltatja vissza 

6. Felek rögzítik, hogy a Bérbeadó a Szerződés 5. pontjában meghatározott okokon alapuló 
felmondását jogosult a bérleti szerződésben a Bérlő által megadott értesítési címre 
megküldött egyoldalú írásbeli nyilatkozattal gyakorolni. Az írásbeli felmondás kiküldéséről 
egyidejűleg köteles Bérlőt a Bérleti Szerződésben megadott elérhetőségén rövid úton is 
értesíteni. Bérbeadó felmondása akkor is érvényes, ha a Bérlő által megadott elérhetőségen a 
Bérlő bármilyen okból el nem érhető, ennek elmaradása nem befolyásolja a Szerződés írásos 
felmondásának érvényességét. 

7. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérleti Szerződés bármilyen okból történő megszűnése 
(felmondás, lejárat, vagy egyéb ok) esetén a bérautót határidőre köteles a Bérbeadó részére 
visszaszolgáltatni.  

A Bérlő tudomásul veszi azt is, hogy amennyiben Bérlő a Bérautót a Szerződés megszűnését 
követő 24 órán belül nem szolgáltatja vissza, vagy a szerződést nem hosszabbítja meg, illetve 
késedelmét nem menti ki   - Bérbeadó jogosult Bérautót minden külön figyelmeztetés nélkül 
haladéktalanul – akár a szükséges önhatalom eszközével is élve – az alábbi intézkedések 
megtételére: 



a, birtokba venni  

b, szükség esetén rendőri feljelentést tenni, rendőri vagy egyéb hatósági intézkedést kérni. A 
Bérbeadó ez esetben joggal vélelmezheti, hogy a gépjárműre nézve a bérlő a Btk 317.§.ba 
ütköző sikkasztás bűncselekményét követte el, és jogosult a gépjárművet köröztetni.  

Ezeknek az intézkedéseknek az esetlegesen felmerülő költségeit Bérlő köteles viselni. 

 

II. Bérautó használatának módja és a Bérlőt terhelő felelősség 

1. Bérautó kizárólag legalább 1 éves, latin betűkkel írt érvényes jogosítvánnyal rendelkező 21-
ik életévét betöltött Bérlő, vagy általa a Bérleti Szerződésben megnevezett ugyanezen 
feltételeknek megfelelő személy vezetheti. A gépjármű visszaszolgáltatás kori állapotáért való 
teljes és kizárólagos felelősség a Bérlőt terheli abban az esetben is ha a gépkocsit más, – a 
Bérlő által bejelentett – személy vezeti. A nem latin betűkkel (arab, kínai, japán, cirill, stb.) 
nyomtatott vezetői engedély csak nemzetközi jogosítvánnyal együtt érvényes. 

2. A Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérautót tilos használni az alábbi módokon, illetve alábbi 
tevékenységekre:  

a, Alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt vezetnie, illetve tilos ilyen befolyásoltság 
hatása alatt álló más személy részére a vezetését átengednie.  

b, Tilos Bérautóval büntetendő cselekmények elkövetése, különösen vámszabályokkal 
ellentétes áru vagy illegális személy szállítására használni. Ilyen és ehhez hasonló 
bűncselekmények esetén Bérlő 900 EUR pótdíj megfizetésére köteles.  

c, Bérautóban dohányozni tilos, ennek megsértése (dohányfüst szaga érezhető, dohányhamu 
maradványok az utastérben) esetében Bérlő köteles Bérbeadónak 255 EUR összeget átalány-
kártérítés jogcímén Bérautó visszaszolgáltatásakor megfizetni. A Bérlő a dohányzással okozott 
összes kárt (belső kárpitozás sérülése, szagtalanítás, takarítás) köteles megtéríteni.  

d, Bérlőnek tilos Bérautóval versenyeznie, és/vagy teszt célokra vagy ezzel kapcsolatos 
edzésekre használnia, valamint másik járművet vontatnia.  

f, Tilos továbbá Bérautót üzletszerű személyszállításra, vagy teherszállításra (fuvarozás) 
használni. 

g, Tilos másnak a Bérautót bérbe adni.  

3. Határátlépés Bérautóval, függetlenül attól, hogy melyik országban történt Bérautó 
felvétele, csak Bérbeadó írásos engedélyével és külön díj megfizetése mellett lehetséges. 
Engedély nélküli határátlépés esetén Bérlő 120 EUR pótdíj megfizetésére köteles. 

4. A Bérlő által betartandó hatósági előások köre, és megszegésének következményei:  

A Bérlő köteles: 

a, a vonatkozó hazai és külföldi jogszabályok, különös tekintettel, de nem kizárólag a 
közlekedési szabályok (KRESZ) előírásait betartani. 

b, Bérlő a bérlés folyamán köteles az általánosan elvárható gondossággal eljárni, Bérautót 
rendeltetésszerűen üzemeltetni és használni, állapotát megóvni. 

Szerződésben megnevezett tételek kivételével Bérlő viseli Szerződés időtartama alatt Bérautó 
használatával kapcsolatos valamennyi költséget (pl.: üzemanyagköltség, parkolási díj, 
úthasználati díj, garázs díj, bírságok, stb.) és viseli a Bérautó birtoklásával kapcsolatos 
kárfelelősséget (pl. Bérautó megrongálása, harmadik fél károkozása Bérautóban, stb.). 

Bérlő tudomásul veszi, és kifejezetten hozzájárul, hogy Bérbeadó jogosult Bérlőt terhelő  ezen 
bírságokat, pótdíjak, stb. a Bérlővel szemben a bérleti díj beszedésével egyező módon 
érvényesíteni a bérlet megszűnését követően is. 



Bérlő tudomásul veszi, hogy adatait Bérbeadó a jogszabályi felhatalmazás keretein belül 
kezeli, és szükség esetén – így közigazgatási bírság kivetése, parkolási díj, pótdíj érvényesítése, 
közlekedési szabályszegés elkövetőjére vonatkozó hatósági megkeresés esetén – az arra 
illetékesek részére kiszolgáltatja. 

 

III. Bérleti idő és Bérautó át- és visszaadása 

1. Bérautó bérleti idejének tartamát, kezdő és befejező időpontját Bérleti Szerződés 
tartalmazza. 

2. A bérleti idő minimum 24 óra, és ennek a többszöröse. A visszaadásnál 1 órát meghaladó 
késés esetén Bérbeadó egy további teljes nap bérleti díjat számol fel, melyet Bérlő megfizetni 
köteles. Amennyiben a bérleti idő nem éri el a 24 órát akkor is egy napi díj fizetendő bérleti 
díjként. 

3. A bérleti periódus kezdő időpontjában Bérbeadó átadja Bérautót, valamint azok okmányait 
és szükséges tartozékait Bérlőnek. Bérautó átadásakor kerül legkésőbb aláírásra a Szerződés, 
melynek melléklete, a Gépjármű Állapotlap tartalmazza az autó állapotára vonatkozó 
információkat is, esetleg egyéb kiegészítő megállapodások, tájékoztató anyagok.  

4. Bérbeadó az elvárható gondossággal igyekszik teljesíteni Szerződést, de nem tehető 
felelőssé sem az átadási, vagy visszavételi késés, sem pedig Szerződés meghiúsulása esetén. 

5. Bérleti Szerződésben szereplő bérleti idő lejártakor Bérautót, felszereléseit, tartozékait és 
okmányait Bérbeadó telephelyén, vagy Bérleti Szerződésben rögzített helyen, az ott megjelölt 
időpontban, tisztán, általánosan elvárható állapotban kell átadni. 

6. Bérlő a Bérautót a kiadáskori szinttel megegyező üzemanyag szinttel köteles visszaadni. 
Hiányzó üzemanyag esetén a hiányzó mennyiség értékét Bérbevevő köteles megtéríteni 
Bérbeadónak. Bérbeadó a gépkocsit vagy újratankolja, melynek költsége ügyintézési díjjal 
együtt kerül felszámításra és Bérlő részére továbbterhelésére, vagy az üzemanyagszint 
visszajelző által mutatott érték, illetve a gépkocsi gyártója által meghatározott űrtartalom 
figyelembevételével a hiányzó mennyiséget megállapítja és ezt 3 EUR / liter áron számítja fel 
és terheli tovább Bérlő részére. Ezen felül további 40 eurós ügyintézési díj megfizetésére 
köteles.  

7. Bérautó visszaadásakor Bérbeadó ellenőrzi: 

a, a Bérautót és tartozékait, majd  

b, rögzíti az esetleg keletkezett új sérüléseket, károkat, hiányosságokat és  

c, Bérautóhoz tartozó okmányok meglétét vagy hiányát.  

Bérlő Bérautón keletkezett új sérülésekért, rongálódásért és hiányosságokért (pl. 
dokumentumok, rendszámtábla, indítókulcs, stb.), teljes kártérítési felelősséggel tartozik. 
Bérlő ebből eredő anyagi felelőssége csak Szerződésben szabályozott esetekben csökkenthető 
vagy szüntethető meg (pl. extra biztosítás megvásárlásával). 

8. Amennyiben az indítókulcs, és/vagy a forgalmi engedély leadása Bérautó visszaadásának 
dátumához képest késve történik meg, 1 órát meghaladó késés esetén Bérlő jelen ÁSZF III. / 
13. és 14. pontjában leírtak szerint felelős az ott megjelölt díjak, költségek megtérítéséért. 

9. Amennyiben Bérlő Bérautót leadáskor szennyezett állapotban adja le, vagy egyéb olyan 
körülmény adódik (pl. éjszakai, vagy garázsban, világítás nélküli helységben történő leadás) 
ami miatt Bérbeadó nem tudja Bérautót visszavételkor átvizsgálni, Bérbeadónak joga van a 
visszavételt követő 24 órán belül, Bérlő jelenléte nélkül újra elvégezni Bérautó 
állapotfelmérését. Bérlő anyagi felelőssége és kártérítési kötelezettsége akkor is fennáll, ha 
Bérautó visszaadásakor nem tudja (mert nincs jelen) vagy nem akarja aláírni Bérautóra 
vonatkozó Bérleti Szerződést. Amennyiben Bérautóban olyan sérülés, vagy károsodás 
keletkezett mely jellegéből adódóan visszaadáskor nem vehető észre (pl. futómű, motor 



károsodása, stb.), Bérbeadónak a visszaadást követő 72 órán belül lehetősége van az ilyen 
jellegű sérülés, károsodás javítási költségeit Bérlőnél érvényesíteni a bérleti szerződésben 
megadott elektronikus levelezési címére küldött írásbeli értesítéssel. 

10, Bérbeadó jogosult a Bérautón a bérlet lezárása után 24 órán belül műszaki 
állapotfelmérést végezni, amely során feltárt, a Bérlő hibájából vagy az ő 
mulasztására/hanyagságára visszavezethető okból keletkező meghibásodás kapcsán Bérlő 
köteles a Szerződés szerint Bérbeadónak javítási kalkulációval, számlával igazolt, kárszakértő 
által készített szakvéleménnyel igazolt javítási költség vagy kártérítés és egyéb díjak 
megfizetésére. 

11. Szerződő Felek a Bérautó kiadásakor az erre szolgáló nyomtatványon aláírásukkal igazolják 
Bérautó kiadáskori állapotát, így amennyiben ez alapján a visszavételkor Bérautóban új 
sérülés, károsodás keletkezett és ezt Bérbeadó visszavételkor - vagy a fent említett esetekben 
24, vagy 72 órán belül- írott jegyzőkönyvben rögzítette, Bérlő köteles Szerződés szerint 
Bérbeadónak járó kártérítés, biztosítási önrész és egyéb díjak megfizetésére. 

12. A bérleti idő meghosszabbítását, extra szolgáltatásokat Bérlő csak írásban kérheti, 
legkésőbb 24 órával a bérlet lejárata előtt. Bérbeadó írásban nyilatkozik arról, hogy a bérleti 
idő hosszabbítását, extra szolgáltatások nyújtását engedélyezi. Hosszabbítás esetén Bérlő a 
hosszabbításra eső, Bérbeadó hatályos, a www.foxautorent.com weboldalon meghirdetett, a 
Bérautó kategóriájának megfelelő bérleti díjának kiegyenlítését vállalja. Hosszabbítási igény 
esetén Bérbeadónak joga van Bérlőt felszólítani Bérautó bemutatására. Az ezzel kapcsolatos 
esetleges költségek Bérlőt terhelik. Bérbeadónak joga van a hosszabbítási igényt minden 
indoklás nélkül elutasítani, ezzel kapcsolatban Bérbeadó semmilyen kártérítési igényt nem 
támaszthat. Amennyiben Bérbeadó elutasítja a hosszabbítási igényt, nem küld írásos 
visszaigazolást a hosszabbítás elfogadásáról, Szerződés lejárat miatt megszűnik, Bérautót a 
Bérleti Szerződésen megjelölt helyen és időben Bérbeadónak le kell adnia. 

13. Amennyiben Bérlő a szerződésen szereplő leadási határidő után adja le a Bérautót úgy, 
hogy Bérbeadó ezt nem engedélyezte, a Bérleti Szerződés lejáratát követő időponttól Bérautó 
visszaadásáig Bérbeadó hatályos, a www.foxautorent.com weboldalon meghirdetett, a 
Bérautó kategóriájának megfelelő bérleti napidíja kétszeres szorzatának megfelelő összegű 
használati díjat köteles fizetni Bérlő Bérbeadónak. 

14. Késedelmes visszaadás, vagy engedély nélküli hosszabbítás esetén, Bérlő felelőssé válik 
Szerződés lejárta után Bérautóban keletkező összes kárért. Ebben az esetben - amennyiben 
Bérleti Szerződés tartalmazott bárminemű extra biztosítást – a biztosítás megszűnik, így 
Bérlőnek bérautóban keletkezett teljes kár (törés, lopás, stb.) összegét meg kell térítenie. Ezen 
felül Bérlő köteles megfizetni Bérbeadónak a késedelmes visszaadásból származó összes 
költségét (bérautó szállítása, felkutatása, kötbérek) és elmaradt hasznát. 

15. Bérbeadó előzetes egyeztetés után lehetőséget biztosíthat a telephelyei nyitvatartási 
idején kívüli Bérautó átadás-átvételre, melynek díja  

FOX Airport Services GmbH. - 42 EUR / alkalom 

FOX Autorent Magyarország Kft. - 36 EUR / alkalom 

IV. Segélyszolgálat, Assistance szolgáltatás 

1. Bérbeadó Assistance szolgáltatást nyújt Bérlőnek a gépkocsibérlet időtartamára Bérlő 
megrendelése alapján, a Bérleti szerződésben rögzítettek szerint és Bérleti szerződésben 
feltüntetett díjazásért. 
 

Standard Assistance szolgáltatás – napidíja bruttó 3 EUR 

Tartalmazza a segélyhívószám 0-24 órás elérhetőségét, a lentebb felsorolt esetekben a szükséges 

szolgáltatások megszervezését. Bérlő köteles a telefonszámon keresztül megrendelt szolgáltatások és 

alkatrészek számlával, vagy javítási kalkulációval igazolt költségeinek megtérítésére. 

 

http://www.foxautorent.com/
http://www.foxautorent.com/


Premium Assistance szolgáltatás – napidíja bruttó 10 EUR 

Tartalmazza a segélyhívószám 0-24 órás elérhetőségét, a lentebb felsorolt esetekben a szükséges 

szolgáltatások megszervezését. Bérbeadó a telefonszámon keresztül megrendelt szolgáltatások és 

alkatrészek költségeit a következő értékhatárokig magára vállalja. 

 

- szállítási költségek bruttó 700 EUR értékhatárig 

- javítási költségek, amennyiben Bérlő felelőssége a meghibásodás kapcsán nem állapítható 

meg. 

- 5 liter üzemanyag (95 oktánszámú benzin, vagy gázolaj)  

 

2. Bérbeadó a Premium Assistance szolgáltatást csak- és kizárólag a következő országok 
területén biztosítja Bérlőnek: Magyarország, Ausztria és Szlovákia 

3. Bérlő az Assistance szolgáltatás keretein belüli segítségnyújtást csak- és kizárólag a 
+36704554001-es telefonszámon rendelheti meg. 

4. Bérbeadó a +36704554001-es telefonszámon bejelentett segítségnyújtási kérelemre a 
következő határidőkön belül nyújt szolgáltatást: 

a, MAGYARORSZÁG területén 8 órán belül 

b, MAGYARORSZÁG, BUDAPEST területén 3 órán belül 

c, AUSZTRIA területén 12 órán belül 

d, SZLOVÁKIA területén 12 órán belül 

e, EGYÉB ORSZÁGOK ESETÉN egyedi elbírálást képeznek 

Munkaidőn kívül beérkező hívások esetén a határidők a következő nap reggelén 08:00-tól 
érvényesek. 

5. Bérbeadó a szolgáltatás keretein belül segítséget nyújt Bérlőnek az alábbi esetekben. 

a, Közlekedési baleset esetén, a mozgásképtelenné vált gépjármű szállításának 
megszervezésében, cseregépjámű biztosításában (amennyiben az egyéb feltételek lehetővé 
teszik), tanácsadásban.  

b, Műszaki meghibásodás esetén a mozgásképtelenné vált gépjármű javításának és/vagy 
szállításának megszervezésében, cseregépjámű biztosításában (amennyiben az egyéb 
feltételek lehetővé teszik), tanácsadásban. 

 c, Kiürült üzemanyagtank esetén 5 liter üzemanyag (95 oktánszámú benzin, vagy gázolaj) 
gépkocsihoz történő szállításában és ezzel a tank feltöltésében. 

d, Elvesztett, vagy gépkocsiba zárt indítókulcs esetén pótkulcs gépkocsihoz szállításban és 
ezzel a gépkocsi mozgásképessé tételében. 

e, Defektes gumiabroncs esetén pótkerék helyszínre szállításában (szükség esetén), gépkocsi 
szállításában (szükség esetén), kerékszerelésben.  

6. A gépkocsi indítókulcsának elvesztése, megrongálódása esetén Bérlő felelőssége a V./7. 
pont szerint továbbra is fennáll. 

7. Amennyiben Bérlő úgy dönt, hogy kiegészítő assistance szolgáltatást (Standard vagy 
Prémium) nem vásárol a gépkocsi átvételekor, úgy Bérlő által Bérbeadótól a későbbiekben 
megrendelt (telefonon, írásban, személyesen) bárminemű segélyszolgáltatás 
megszervezéséért Bérlő köteles bruttó 100 EUR/alkalom díjat megfizetni Bérbeadónak, 
továbbá köteles a megszervezett bárminemű segélyszolgáltatás, szállítás, szervizelés vagy 
alkatrészek mindennemű költségeit Bérbeadónak megtéríteni.  

V. Biztosítás 



1. Bérleti szerződésben szereplő Bérleti díj minden esetben magában foglalja a jogszabály 
szerint előírt kötelező felelősségbiztosítás díját. 

2. Bérleti díj akkor tartalmaz extra biztosítást* (CDW, SCDW, TP) töréskár esetére, ha a Bérleti 
szerződésen ez a tény feltüntetésre került. Extra biztosítás* által fedezett káresemény esetén 
Bérlő felelőssége - Szerződésben meghatározott esetek kivételével - csak a szerződésben 
meghatározott önrészre terjed ki. Az önrész mértékét Bérleti Szerződés tartalmazza. Az önrész 
többszöröződet és annyiszor fizetendő, ahány különböző káreseményből adódóan keletkeztek 
Bérautóban sérülések. Ha Bérleti díj nem tartalmaz extra biztosítást*, vagy a biztosítást 
szolgáltató társaság Bérlőnek felróható okból nem fizeti meg a kárt Bérbeadónak (pl. ittas 
vezetés, stb.), a Bérautóban keletkezett kár teljes értékét Bérlőnek kell megtérítenie. Totálkár 
esetén az önrész megegyezik a gépkocsi lopásánál fizetendő önrésszel. 

3. A Casco biztosítás bármilyen szerződésszegés, valótlan vagy megtévesztő adat közlése 
esetén, valamint ha  Bérautót nem Bérleti Szerződésben megnevezett személy vezette a 
káresemény bekövetkeztekor, hatálytalan. Ilyen esetben  Bérlő teljes kártérítési felelősséggel 
tartozik.  

4. Bérautón bekövetkező üvegkárokra (kavicsfelverődés, repedés, törés), felni károkra és a 
gumiabroncs sérülésére, valamint Bérautó belső terének és csomagterének, vagy Bérautó 
fenéklemezének és az alatti részeinek nem balesetből eredő károsodására, valamint 
elhagyott, elvesztett tartozékokra az extra biztosítás* nem vonatkozik. Ezeket a károkat, és a 
kapcsolatos ügyintézés VIII. 4. m bekezdésben felsorolt díját, teljes mértékben Bérlőnek kell 
megtérítenie. Bérlő felelőssége a fenti esetekben csak külön biztosítások* megvásárlásával 
csökkenthető. 

*Az extra biztosítások kötésének feltételeit, tartalmukat Bérbeadó aktuális hirdetményei (irodákban, 
weblapon) tartalmazzák. Megkötésük csak- és kizárólag a bérlet kezdetekor, a teljes bérleti periódusra 
lehetséges. 

5. Bérautó bármilyen rövid időre őrizetlenül hagyása esetén a Bérlő köteles a gondoskodni 
arról, hogy értéktárgy ne maradjon Bérautóban. Ellenkező esetben az autó feltörése esetén, 
Bérautóban keletkezett károk költségét Bérlőnek kell megfizetni, a biztosítás érvényét veszti. 
Bérbeadó nem tehető felelőssé Bérlő tulajdonát képező tárgyak Bérautóból történő 
ellopásáért, vagy harmadik fél általi megrongálásáért. 

6. Bérlő lopáskár esetén teljes kártérítési felelősséggel tartozik amennyiben Bérautó forgalmi 
engedélyét és eredeti kulcsát nem adta vissza Bérbeadónak, vagy Bérautó kulcsát 
lemásoltatta. Ebből adódó kártérítés esetén Bérlőnek Bérautó hivatalos EUROTAX 
értékbecsléssel megállapított értékét kell megtérítenie. 

7. Bérautó indítókulcsának elvesztése esetén Bérlőnek azonnal értesítenie kell Bérbeadót, 
ellenkező esetben Bérlő teljes kártérítési felelősséggel tartozik. Bérlő értesítését követően 
Bérbeadó intézkedik Bérautó zárcseréjéről és az új indítókulcsok beszerzéséről, Bérlő az ezzel 
kapcsolatos összes költséget köteles megtéríteni. 

8. Bérlő hibájából Bérautóban bekövetkezett bárminemű káresemény vagy károsodás esetén 
Bérautó szállításának (vontatás, autómentő, stb.) költségeit Bérlőt terhelik. 

9. Káresemény bekövetkeztét követően Bérbeadó az okozott kár, így Bérlő által fizetendő 
kártérítés (pl. önrészesedés) összegét a káresemény megjavításának, helyreállításának 
költségeit igazoló dokumentumok, vagy szakértői vélemények, számlák, vagy az erre szóló 
javítási kalkulációk, vagy árajánlatok alapján határozza meg. Ezen dokumentációkban foglalt 
objektív kártérítési tételeket mindkét fél jelen ÁSZF aláírásával elfogadja. Bérlő kártérítési 
kötelezettsége akkor is fennáll, ha Bérbeadó úgy dönt, hogy Bérautóban keletkezett sérülést 
nem javítja meg. (pl. sérülten értékesíti Bérautót, vagy később javítja meg, stb.). 

VI. Bérlő magatartása baleset és egyéb káresemény esetén 



1. Minden olyan esetben, amikor Bérautóban kár keletkezett, vagy egyéb olyan esemény 
történt, melynek következtében Bérbeadónak kára, vagy egyéb fizetési kötelezettsége 
keletkezett vagy keletkezhet, Bérlő köteles  

a, közvetlenül Bérbeadót értesíteni  

b, rendőri intézkedést kérni  

c, kérni a kiérkező rendőrtől az esemény jegyzőkönyvezését  

d, köteles – a bérbeadóval történő előzetes egyeztetés alapján – a Bérbeadó költségére  
gondoskodni a gépjármű biztonságos őrzéséről, és elhelyezéséről  

Bérlő köteles a felvett rendőri jegyzőkönyvről egy példányt Bérbeadónak átadni. 

2. Bérlő káreseménnyel kapcsolatban harmadik félnek Bérbeadó nevében semmilyen 
nyilatkozatot nem tehet, csak Bérbeadó írásos beleegyezésével. Bérlő káreseménnyel 
kapcsolatban megegyezést nem köthet és felelősség elvállalási nyilatkozatot nem tehet. Az 
esetleg szükséges mentési és javítási intézkedéseket minden esetben Bérbeadó 
kezdeményezheti. 

3. Közlekedési baleset esetén Bérlő köteles európai formátumú baleseti bejelentőt (kék-sárga) 
szabályosan elkészíteni, minden féllel aláíratni. Külföldön bekövetkezett kár esetén, a 
fentieken kívül, a károkozó külföldi biztosításának igazolását is csatolni kell (amennyiben nem 
Bérlő a károkozó). 

4. Bérlő kötelezi magát, hogy késedelem nélkül részletes baleseti jelentést készít Bérbeadónak 
legkésőbb 24 órával a káreseményt követően, valamint közreműködik Bérbeadóval a biztosítói 
kárrendezéshez szükséges ügyintézésnél (pl. gépjármű kárbejelentő kitöltése, stb.). 

5. Amennyiben Bérlő a fenti pontokban leírtakat nem teszi meg, Bérlő teljes mértékben anyagi 
felelősségre vonható és a biztosítás hatályát veszti (még akkor is, ha Bérleti szerződés 
tartalmazott extra biztosítást). 

6. Amennyiben Bérlő a kárügyintézéshez szükséges okmányokat nem adja le a káreseményt 
követő 24 órán belül, a késedelmes javítási és ügyintézési időből eredő károkat köteles 
Bérbeadónak megtéríteni. 

7. Bérbeadó a fenti dokumentumok beérkezését követően állapítja meg, hogy Bérautóban 
keletkezett kár következtében kell-e, és hogy milyen összegű kártérítést kell Bérlőnek fizetnie. 
Erről Bérbeadó írásban tájékoztatja Bérlőt, Szerződésben megadott elérhetőségén. 

8. Amennyiben biztosító Bérlőnek felróható okból megtagadja a káreseménnyel kapcsolatos 
kárkifizetést (pl. ittas vezetés), vagy csökkentett összegű kártérítést fizet, Bérlő köteles a 
biztosító társaság által nem térített kárt Bérbeadónak megfizetni. 

9. Választható biztosítások: 

a, B,B2 esetén a teljes körű biztosítás 28€/nap 

b, C,C1,C2 esetén a teljes körű biztosítás 32€/nap 

c, D,D2,D3,M,M2 esetén  teljes körű biztosítás 38€/nap 

d, G, G2 esetén a teljes körű biztosítás 45€/nap 

e, L, L2 esetén a teljes körű biztosítás 55€/nap 

 

VII. Bérautó meghibásodása 

1. Bérbeadó magára vállalja Bérautón előforduló meghibásodások javítási költségeit, 
amennyiben azok a rendeltetésszerű (az üzemeltetés és/vagy a közlekedés biztonságának 
megfelelő) használat során keletkeztek, és amelyeket Bérlő telefonon, vagy írásban 
Bérbeadónak bejelent. Bérautó javítását kizárólag Bérbeadó végeztetheti el, de Bérlőnek 



lehetősége van Bérbeadó külön írásbeli engedélye nélkül nettó 20 EUR értékhatárig Bérautó 
hivatalos márkaszervizben történő javíttatásra, illetve alkatrész-csere elvégeztetésére. 
Alkatrész cseréje esetén Bérlő a régi alkatrészt köteles Bérbeadónak átadni, ellenkező esetben 
a javítási költségek Bérlőt terhelik. 

2. Bérautó kilométer számlálójának meghibásodása esetén Bérbeadót haladéktalanul 
értesíteni kell, valamint Bérbeadó iránymutatása alapján a javítását késedelem nélkül el kell 
végeztetni.  

3. Bérlő köteles rendszeres időközönként ellenőrizni Bérautó hűtőfolyadék szintjét, motorolaj 
szintjét, és köteles jelezni a hűtőfolyadék szintjével, a motor- és a sebességváltó-olajjal 
kapcsolatos, a bérlés során felmerült esetleges problémákat (elfolyás, fagyás, stb.). A hűtő- 
vagy kenőfolyadék elfolyását, befagyását követő Bérautó használat miatt Bérautóban 
keletkezett kárért Bérlő felel. 

4. Bérlő kötelezi magát, hogy a gyártó által előírt szervizelés idejére, Bérautót megtekintés és 
karbantartás céljára Bérbeadónak rendelkezésére bocsátja. Bérlő köteles jelezni 
Bérbeadónak, hogy ha Bérautó elérte a kötelező szerviz intervallumot. Amennyiben Bérlő nem 
tudja, hogy Bérautó mikor éri el a kötelező szerviz intervallumot, köteles azt Bérbeadótól 
megtudakolnia. Amennyiben a gyártó által előírt kötelező (kilométeróra álláshoz, vagy 
dátumhoz kötött) szervizelés elvégeztetése a Bérlőnek felróható okból elmarad, Bérlő 
kártérítés jogcímén köteles 0,10 EUR / túlfutott km, vagy 10 EUR / túlfutott nap összeget 
megfizetni, attól függően, hogy a késedelem mely előírás be nem tartása miatt következett 
be. Amennyiben az intervallumok együttesen kerülnek túllépésre, a kártérítés a túlfutott 
kilométer és a túlfutott napok száma alapján is meghatározásra kerül, és az összehasonlítás 
után a magasabb összeg kerül kiszámlázásra. 

5. Bérbeadó nem vonható felelősségre Bérautó, vagy tartozékai meghibásodásából, vagy 
helytelen, pontatlan működéséből eredő Bérlőt érő hátrányos következmények miatt.  

VIII. Bérlő felelőssége 

1. Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó felé teljes kártérítési felelősséggel tartozik a 
Bérautóban keletkezett kárért, ha:   

a, a Bérautót alkoholos, vagy kábítószeres és/vagy egyéb bódulatkeltésre alkalmas szer 
befolyásoltsága alatt vezette, továbbá  

b, ha a  Bérautót nem Bérleti Szerződésben megjelölt személy vezette,  

c, ha a Bérautóval más járművet vonatattak, vagy  

d, a Bérautót versenyzésre, tereptúrára, vagy egyéb nem rendeltetésszerű módon használták. 

2. Bérlő tudomásul veszi, hogy köteles Bérautó birtoklásának ideje alatt keletkezett alábbi 
költségek, és díjak megfizetésére: 

a,  Bérautóra kiszabott bírságok  

b, bérautó használata során felmerült térítési díjak (parkolójegy, gyorshajtás, autópálya 
matrica, stb.) valamint ezeknek az ügyintézési díjainak a megfizetésére, vagy utólagos 
megtérítésére, amennyiben utólag érkezik értesítés valamely bírságról. 

3, Bérlő köteles a Bérautót a gépkocsi motorjának megfelelő hajtóanyaggal (gázolaj vagy min. 
95-ös oktánszámú benzin) üzemeltetni. Benzinüzemű gépjárműbe tisztán bioethanol/ethanol, 
dieselüzemű gépjárműbe tisztán biodiesel üzemanyag tankolása szigorúan TILOS! 
Mindennemű károsodásért, mely a nem megfelelő üzemanyag használatából fakad, Bérlő 
teljes anyagi felelősséggel tartozik.  Bérbeadó a fentiek be nem tartása miatt jogosult a 
felmerült javítási költségeken, kapcsolódó adminisztrációs díjakon felül, egyszeri 100 EUR 
kártérítés Bérlő felé történő számlázására.  



4. Bérlő Szerződésben foglaltak be nem tartásával, vagy hibás, téves alkalmazása miatt 
Bérbeadónál keletkezett összes kárért, Bérlő teljes és feltétlen kártérítési felelősséggel 
tartozik. 

IX. Fizetési és pénzügyi feltételek 

1. A Bérleti Szerződés az abban foglalt díjszabás szerint jön létre. A bérleti szerződés 
tartalmazza a bérleti díjat, a fizetendő költségeket, és egyes bérleti típusok esetében ezen felül 
kaució (kárfedezeti letét) összegét, és a megfizetésének módját is.   

A bérleti szerződésben meghatározott kaució (kárfedezeti letéti) a Bérbeadó számára 
biztosítékul szolgál a Bérlő által esetlegesen a Bérbeadónak okozott károkért, és a Bérlő egyéb 
tartozásaiért. A  bérleti jogviszony végén a Bérbeadó köteles a Bérlő felé a kaució összegével 
elszámolni a károkozás esetét kivéve. A Bérbeadó a kárfedezeti letét után kamatot nem 
tartozik fizetni. 
 
Hitelkártyával történő fizetés esetén a kárfedezeti letét összege - a Bérlő hozzájárulásával  - 
Bérbeadó elfogadó bankjához intézett elő-engedély kérelme alapján zárolásra kerül Bérlő 
számláján.  
 
Bérlő a bérleti díjat, költségeket és az esetleges kauciót - ettől eltérő megállapodás hiányában 
- előre köteles fizetni, vagy bank- vagy hitelkártyán keresztül letétként (deposit) biztosítani. A 
bérleti és egyéb díjak Szerződésben találhatóak. Devizában megadott díjak esetében az 
árfolyamváltozásból eredő veszteséget, vagy nyereséget Szerződő Felek vállalják, és kijelentik, 
hogy azt a másik féllel szemben nem követelik.  

2. A Bérlő által Bérbeadónak előre megfizetett bérleti díjak, költségek, bárminemű 
szolgáltatási díjak nem visszatéríthetőek, abban az esetben sem, ha Bérlő úgy dönt, hogy 
mégsem veszi igénybe a szolgáltatást, vagy Bérautót idő előtt leadja. 

3. Bérbeadó a nála elhelyezett letét után, vagy általa indított bankkártya letétzárolási (deposit) 
tranzakcióért nem köteles Bérlőnek kamatot fizetni. Szerződés megszűnését és Bérlővel 
történt elszámolást követően, amennyiben Bérlő fizetési kötelezettségeinek maradéktalanul 
eleget tett, Bérbeadó köteles a bankkártya letétzárolás (deposit) feloldását pénzügyi 
szolgáltatójánál kezdeményezni. Bérbeadó nem tehető felelőssé azért, hogy Bérlő 
pénzintézete ténylegesen mikor oldja fel a zárolást.  

4. Bérlő Bérleti Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul felhatalmazza Bérbeadót, hogy 
Bérbeadó követeléseinek (részletesen lásd VIII/4 pont) megtérülése érdekében Bérlő bank- 
vagy hitelkártyáját a követelés összegével megterhelje, vagy azonnali inkasszót nyújtson be a 
bank-vagy hitelkártya mögötti bank- vagy hitelszámlára vonatkozóan. Ezek sikertelensége 
esetén Bérbeadó peres, felszámolási illetve végrehajtási eljárást kezdeményezhet 
követeléseinek megtérülése érdekében. 

5. Bérlőnek alábbi fizetési kötelezettségei keletkezhetnek, illetve az alábbiak tekintetében 
terheli fizetési vagy kártérítési kötelezettség: 

a, Bérautó és szerződés szerinti tartozékai bérleti díja, illetve egyéb, a bérléssel kapcsolatos 
díjak. 

b, Díjfizetés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén a felmerülő ügyvédi, per, 
behajtási és egyéb költségek, valamint a Ptk. szerinti késedelmi kamat 

c, Bérbeadó bírósági tárgyalásra felkészülésének és azon részvételének (munkabér, 
felkészülés, peranyag összeállítás) költsége Magyarországon 20.000 Ft + ÁFA/óra, Ausztriában 
100 EUR + ÁFA/óra. 

d, Ki- és visszaszállítási díjak. Amennyiben a Bérleti szerződés másként nem rendelkezik: 

Magyarországi bérlet esetén 



- Budapest területén belül 5000 Ft + ÁFA egységár 
- Budapest területén kívül 5000 Ft + ÁFA alapdíj plusz 200 Ft + ÁFA / km 
- Magyarország területén kívül 350 Ft + ÁFA / km plusz az országhatárig a fentiek szerint 

 

Ausztriai bérlet esetén 

- Bécs területén belül 25 EUR + ÁFA egységár 
- Bécs területén kívül 25 EUR + ÁFA alapdíj plusz 2 EUR + ÁFA / km 
- Ausztria területén kívül 1,5 EUR + ÁFA / km plusz az országhatárig a fentiek szerint 

Gépkocsivezető szolgáltatás 

- a szolgáltatás díja egységesen 8 munkaórára 120 EUR + ÁFA, minden megkezdett 
további óra 20 EUR + ÁFA 

A bérautó lerobbanása esetén történt kiszálláskor a kilométer szám alatt a FOX Autorent 
irodájától, az autó helyszínéig történő távolság kétszerese értendő.  

e, Kilométer túllépés után fizetendő pótdíj km korlátos bérlések esetén, ha Szerződés másként 
nem rendelkezik, nettó 0,23 EUR / túlfutott kilométer. 30 napot meghaladó bérlés esetén, ha 
Szerződés másként nem rendelkezik, 3.500 kilométer feletti futásteljesítmény számít 
kilométer túllépésnek. 

f, Bérautóban bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatos Önrész, valamint Szerződésben 
meghatározott, balesetkár, lopáskár illetve egyéb károsodással kapcsolatos térítési 
kötelezettség. 

g, Bérautó takarításának a díja szennyezés mértékétől függetlenül 120 EUR, amennyiben 
Bérautó az átlagosan elvárhatónál szennyezettebben kerül visszaadásra. Állat szállításakor a 
takarítási díj minden esetben felszámolásra kerül.  

h, Amennyiben a gépkocsi kárpitozásában, üléshuzataiban sérülés keletkezik, Bérbeadó a 
sérülés mértékétől függetlenül 350 EUR díjat számol fel általánykártérítésként. 

i, Parkolási, autópálya és egyéb díjak, valamint ezzel, vagy Bérautó használatával kapcsolatban 
kiszabott egyéb bírságok, büntetések. 

j, Bérautó visszaadásakor üzemanyag hiány esetén, az üzemanyag ára, valamint az újratöltés 
pótdíja (lásd m pont). 

k, Bérautó tartozékainak és hozzá bérelt extráknak, okmányinak, egyéb iratainak elvesztésért 
fizetendő pótdíjak és pótlásuk érdekében felmerült költségek. 

l, Bérautó rendeltetésellenes használatból, Szerződés megszegéséből, vagy egyéb 
károkozásból eredően Bérautóban, vagy annak tartozékaiban keletkezett kár megtérítése, 
biztosítási önrész fizetése, javítási számla, vagy javítási kalkuláció, vagy egyéb kalkuláció, 
árajánlat, számla alapján. 

m, Általános forgalmi adó (ÁFA) és egyéb adók, illetékek, melyeket a fent részletezett díjakban 
törvény szerint meg kell fizetni. Bérbeadó jelen ÁSZF-ben hirdetett díjai eltérő jelzés 
hiányában az ÁFA összegét minden esetben tartalmazzák. 

n, Bérlő további 40 EUR / esemény ügyintézési díjat köteles fizetni Bérbeadónak a fenti g, h, 
i, és a j pontokban megnevezett fizetési kötelezettségeken felül, ezen események Bérbeadó 
általi ügyintézése miatt. 

o, Bérlő további 50 EUR / esemény ügyintézési díjat köteles fizetni Bérbeadónak a fenti f 
pontban megnevezett fizetési kötelezettségeken felül, ezen események Bérbeadó általi 
ügyintézése miatt. 

p, Bérlő további nettó 65 EUR / esemény ügyintézési díjat köteles fizetni Bérbeadónak, a fenti 
k pontban megnevezett fizetési kötelezettségeken felül, ezen események Bérbeadó általi 
ügyintézése miatt. 



q, Bérlő immobilizációs díjat köteles megfizetni Bérbeadónak abban az esetben, ha a Bérlő a 
gépkocsiban bárminemű károsodást okoz, legyen az külső, belső, szerkezeti, vagy mechanikus 
elemeket érintő. Az immobilizációs díj a gépkocsi sérülés miatti nem kiadhatóságának kapcsán 
felmerült, a Bérbeadó elmaradt haszna miatti kár megtérítésére szolgál. Az immobilizációs díj 
napidíj, melyet a gépkocsi sérülése kapcsán felmerülő javítás időigénye szerinti napok száma 
alapján határoz meg Bérbeadó. A javítás időigényét Bérbeadó igazoló dokumentumok, vagy 
szakértői vélemények, számlák, javítási kalkulációk, vagy árajánlatok alapján határozza meg. 
Az immobilizációs díj mértéke:  

FOX Autorent Magyarország Kft  15 EUR / nap 

FOX Airport Services GmbH.   20 EUR / nap 

r, Amennyiben Bérlő a Bérautó felvételekor az irodán kívüli leadási igényét Bérbeadónak nem 
jelezte, és az ezzel járó díjat ki nem fizette, Bérbeadó a c, pontban részletezettek szerinti 
szállítási költséget számol fel, melyet Bérlő köteles megfizetni. 

X. Adatkezelés 

1. Bérlő kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes dokumentumainak adatait 
Bérbeadó rögzítse és tárolja a jogviszony megszűnését követő hatodik hónap utolsó napjáig 
az adatvédelmi jogszabályok rendelkezései szerint.  

2. Bérbeadó kötelezi magát, hogy Bérlőről tárolt adatokat kizárólag Szerződéses 
együttműködés, valamint saját kereskedelmi érdekében használja. Bérlő személyes adatait 
szerződésben rögzített kivételekkel, harmadik személynek ki nem adja. 

3. Ha Bérlő a szerződés lejárta, felmondása, vagy egyéb módon történő megszűnése esetén 
Bérautót nem szolgáltatja vissza Bérbeadónak, Bérbeadó jogosult Bérlő személyi adatait 
harmadik személynek, hatóságnak átadni. 

4. Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérleti Szerződéssel kapcsolatos információkat és Bérlő 
személyes adatait Bérbeadó kiadja harmadik személynek vagy hatóságnak, az alábbi 
esetekben: 

a, Bárminemű törvény- vagy szabálysértés esetén eljáró Hatóságnak 

b, Bérautó használatával összefüggő bérleti- és egyéb díjak, bírságok és pótdíjfizetési 
kötelezettségek behajtása során eljáró szervezeteknek, vagy Bérbeadó által 
követeléskezelésre, behajtásra megbízott jogi, vagy egyéb személyeknek 

c, Bérautó káreseményét követő eljárás során Biztosítónak 

 

XI. Egyéb rendelkezések 

1. A Bérlő bármely a Bérbeadó felé fennálló fizetési késedelme esetén magyar Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) szerinti késedelmi kamatot, gazdálkodó szervezet 
Bérlő esetén 40 EUR behajtási költségátalányt is köteles a Bérbeadó részére megfizetni.  

2. Bérbeadó a devizában nyilvántartott díjait Bérlő banki átutalással történő fizetése 
esetén a Bérleti Szerződés lezárása napján  Bérbeadó számlavezető bankjának érvényes valuta 
eladási árfolyamán váltja forintra, hitelkártyával történő fizetés esetén Bérlő számlavezető 
bankjának érvényes árfolyama az irányadó. 

3.. Bérbeadó jogosult nemcsak a saját, hanem az általa vásárolt szolgáltatást is tovább 
értékesíteni változatlan formában, közvetített szolgáltatásként. 

4. FOX AUTORENT Magyarország Kft. Szerződő Felek kijelentik, hogy Szerződésből eredő 
jogvita esetén a magyar jog irányadó, és hogy a Szerződésben nem szabályozott kérdésekre a 
magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.)  hatályos rendelkezései 
érvényesek. 



 FOX Airport Services GmbH. Szerződő felek kijelentik, hogy Szerződésből eredő jogvita 
esetén az osztrák jog irányadó, a nemzetközi referenciaszabályok kivételével. 

Fentiek nem érintik Bérlő azon kötelezettségét, hogy külföldre utazáskor betartsa a helyben 
alkalmazott törvényeket. 

5. Bérbeadó bejegyzett székhelye szerinti illetékes Bíróság kizárólagos illetékesét 
határozzák meg. 

6. Szerződő Felek kijelentik, hogy ha Szerződés vagy a jelen Általános Szerződési 
Feltételek bármely pontja semmis lenne, ez nem hat ki a fennmaradó pontoknak, illetve 
Szerződés egészének érvényességére. 

A szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és megértés után 
írták alá. 

 
Budapest, 2022. augusztus 24. 


