BÉRLETI DÍJSZABÁS
Érvényes: 2015. június 01.-től visszavonásig

1. Eseti/rövidtávú gépjármű kölcsönzési díjszabás.
Kat.

I.
II.
III.

*

Kategóriának megfelelő gépkocsik
(példa jelleggel)

VW Polo, Skoda Fabia,
VW Golf, Skoda Octavia, Opel Astra, Ford
Focus
VW Passat, Opel Insignia,
Egyterű (7szem) modellek

Napi + km díj
Tage + km preis
day + km price

Átalány napidíj*
Pauschal Tagepreis
fal-rate tariff

Hétvégi tarifa**
Wochenendpreis
weekend tariff

8 000 Ft

30 Ft

14 000 Ft

22 000 Ft

9 500 Ft

40 Ft

17 500 Ft

27 000 Ft

12 500 Ft

45 Ft

20 500 Ft

34 000 Ft

9 500 Ft

40 Ft

17 500 Ft

27 000 Ft

IV.

VW Caddy (tgk)

V.

3,5T megengedett össztömegű kishaszongk.
pl: Renault Master

12 500 Ft

45 Ft

20 500 Ft

34 000 Ft

VI.

Kisbusz 9 személyes

12 500 Ft

45 Ft

20 500 Ft

34 000 Ft

Átalány napidíjas tarifa esetén a minimális bérleti idő 2 nap. Az átalány napidíj napi átlag 250km futásteljesítményt
tartalmaz. A plussz km-ek elszámolásának alapja az adott kategóriához tartozó km díj.

** A hétvégi tarifa péntek 12:00 órától következő hét hétfő 09:00 óráig érvényes és 300km futásteljesítményt tartalmaz. A
Plusz km-ek elszámolásának alapja az adott kategóriához tartozó km díj. A gépjármű késedelmes visszaadása esetén a
hétvégi tarifán, valamint a km elszámoláson felül az adott napra vonatkozó teljes összegű napidíj kerül felszámításra.
Bérleti díj tartalmazza:
- Teljes körű biztosítás (kötelező és CASCO)
- Rendeltetésszerű használat során felmerülő javítási,
karbantartási költségeket
- Cégautóadó
- 27% ÁFA-t
- Autópálya matrica (kivétel V-VI. kategóriák)

Bérleti díj nem tartalmazza:
- Üzemanyag költség
- Parkolási, komp és egyéb úthasználati díjak
(kivétel autópálya)
- Szabálysértési büntetések
- Meg nem váltható CASCO önrész (min. 50e Ft ill. 10%)

Bérleti időszak:

A gépkocsi átvételének időpontjától a visszaadás időpontjáig terjed és minden megkezdett
24 óra után 1 napi bérleti díj kerül felszámításra.

Ki- és visszaszállítás:

- Gas-Car telephelyeinek 10km-es vonzáskörzetében díjtalan
- Minden egyéb esetben 120,- Ft/km

Kaució:

Bérlő a bérlet idejére köteles biztosíték megfizetésére, mely gépjármű kategóriától függően
100 - 500e Ft-ig terjedhet, de el kell érnie minimum a várható bérleti díj + 50.000 Ft
összeget.

Foglalás:

Gépkocsi foglalás csak járműkategóriára lehetséges.

Fenti díjak tartalmazzák a 27% ÁFA-t, melynek megfizetése belföldi és külföldi bérlőnek egyaránt kötelező!
Minden egyéb fentiekben nem részletezett kérdésben a Gas-Car Kft. általános bérleti feltételei az irányadók,
ellentmondó rendelkezés esetén a bérleti szerződésben megfogalmazott általános bérleti feltételek az irányadók

GAS-CAR KFT. ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI / Common rental conditions
1.1. Magánszemély esetén:
személyi azonosságát igazolta és a KRESZ által előírt
személyi feltételeknek megfelel,
Min. 21 éves és legalább 1 éve érvényes
jogosítvánnyal rendelkezik.
a GAS-CAR Kft. felé lejárt idejű fizetési hátraléka
nincs, a kauciót ill. bérleti díjelőleget megfizette

1.2. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság:
a bérlő megbízottja, aki az előző feltételeknek megfelel,
cégszerű írásos megrendelő, bélyegző,
3 hónapnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány
a GAS-CAR Kft. felé lejárt idejű fizetési hátraléka nincs, a
kauciót ill. bérleti díjelőleget megfizette

2. Bérleti díj
A bérleti díj számítása a "RENT A CAR" bérleti szerződésben rögzített díjtételekkel történik. Minimális bérleti idő 1 nap.
Napi+km díjas díjszámítás esetén a bérleti napok és a megtett km díjainak együttes összegét kell megfizetni,
Átalány napidíjas tarifa esetén a minimális bérleti idő 2 nap. A díjtétel napi 250 km futásteljesítményt tartalmaz, az e feletti
futásteljesítmény a km díjtétellel kiszámlázásra kerül.
A hétvégi tarifa péntek 12.00 órától hétfő reggel 9.00 óráig érvényes és 650 km futásteljesítményt tartalmaz.
A bérleti díj tartalmazza a biztosítások és a karbantartás költségeit.
A bérleti díj nem tartalmazza az üzemanyagköltséget, parkolási-, úthasználati- és komp díjakat, szabálysértési büntetéseket valamint a
CASCO biztosítás önrészét amely a bérlőt terheli.
A gépkocsi elvitelekor óvadékot kell fizetni, amelynek mértéke 100.000 és 500.000 Ft között lehet a gépkocsi típusától függően. Az
óvadékot a GAS-CAR Kft. a gépkocsi sértetlen visszaadásakor visszafizeti.
3. A bérelt gépkocsit tilos a bérlőnek:
másnak bérbe, zálogba, illetve kölcsön adni, nem jogosult azt bármely módon megterhelni, üzletszerű személy-, és teherszállításra,
oktatásra, versenyzésre használni,
nem rendeltetésszerűen, a személygépjárműhöz tartozó gyári kezelési utasításban és a bérbeadó tájékoztatásától eltérően üzemeltetni.
4. Pótdíj
gépjármű okmányainak elvesztése esetén 30.000,- Ft, a gépjármű kulcsának elvesztése esetén típustól függően 50.000 – 100.000,- Ft
5. Kárviselési kockázat:
5.1. A bérleti időszak alatt bérlő viseli a gépjárműben keletkezett kár ill. javítási költségek teljes összegét, ha:
a gépkocsit alkoholos vagy kábítószeres befolyás alatt vezették ill. a KRESZ által előírt feltételeket nem tartják be,
jogosulatlan vezető ( a bérleti szerződésben nem feltüntetett személy) által okozott kár történik,
hűtő ill. kenőfolyadék elfolyása nyomán a bérlőnek felróhatóan keletkezik kár,
a gépkocsiba a gyárilag előírttól eltérő típusú vagy minőségű üzemanyagot töltöttek,
3. pont megszegése következtében káresemény keletkezik ill. a biztosító a bérlőnek felróható ok miatt a kárviselés alól mentesül (pl.:
lopás esetén, amennyiben a gépjárművel együtt annak forgalmi papírjait is eltulajdonítják.).
5.2. Bérlő viseli a keletkezett kár CASCO önrészét (50 000 Ft ill. a kárösszeg 10%-a), ha:
a baleset a bérlő saját hibájából következett be
a bérlet időtartama alatt olyan károk keletkeztek a gépkocsiban, amelyeket a biztosító CASCO alapon térít
5.3. Káresemény bekövetkezésekor bérbeadó jogosult az óvadék összegének visszatartására a bérlőt terhelő kártérítési felelősség keretéig (Ptk.
270-271.§).
6. A bérlő kötelezettségei:
Az általában szokásos vagyonvédelmi intézkedések megtételéről, különös tekintettel a gépjármű zár-, riasztó és mechanikus védelmi
berendezéseinek aktiválásáról, a gépjármű külső-belső tisztántartásáról az elvárható módon gondoskodni. A bérlő köteles a szerződésben
foglalt időpontig a gépjárművet leadni.
A bérlő a bérlet idejét egyoldalúan nem hosszabbíthatja meg, továbbigénylés esetén új bérleti szerződést kell kötni.
bérlő üzemanyagot az alább felsorolt üzemanyagtöltő-állomásokon vásárolhat a bérelt gépjárműbe: MOL, AGIP, BP, ESSO, SHELL, OMV,
TOTAL. Bérlő az üzemanyag számlákat a gépjármű leadásakor köteles bemutatni!
Telefonon vagy írásban haladéktalanul értesíteni a bérbeadót a gépjárművel kapcsolatos káresemény (megrongálódás, megsemmisülés,
stb.), a jármű illetve dokumentumainak, kulcsainak, riasztókapcsolóinak elvesztése esetén, együttműködni az esemény körülményeinek
tisztázásában, és a kárrendezéshez szükséges iratok beszerzésében,
7. A bérlő tudomásul veszi:
A gépkocsit csak a KRESZ előírásainak megfelelően használhatja.
Amennyiben a kilométer számláló meghibásodott, a lehető legrövidebb időn belül jelenteni kell a bérbeadónak.
Ha a kilométer számláló meghibásodása csak a gépjármű visszaadásakor derül ki, úgy a számláló által rögzített kilométeren felül - a bérlet
idejére - napi 150 km-nek megfelelő díj kerül felszámításra.
Műszaki meghibásodást, mentést a megadott faxon, telefonon, e-mail-en lehet bejelenteni.
Utólag terheléssel Bérbeadó jogosult Bérlő számláját a bérlet végétől számított 75 napon belül az alábbi – a bérleti idő alatt keletkezett
és a bérleti szerződés értelmében Bérlőt terhelő - költségekkel megterhelni: Parkolási és közlekedési díjak szabálysértési büntetések,
Biztosítási önrész; Keletkezett kárösszegek.
7. Bérlő nyilatkozata: Ezúton kijelentem, hogy fenti szerződéses feltételeket megismertem, megértettem és magamra nézve kötelező érvényűnek
tekintem.
Dátum: ……………………………………
……………………………………………………………
Bérlő aláírása

