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1.

BEVEZETÉS
A Beerides több telephelyen és országban is szolgáltatást nyújt, ezért a különböző lokációkra
vonatkozó egyedi szabályokat az oldal bal oldalán szögletes zárójelek jelölik a hivatkozott lokáció
név rövidítésével.

1.1
HU

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) a
BeeRides Gépjármű-kölcsönző Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 8000 Székesfehérvár,
Király sor 30.; cégjegyzékszám: 07-09-026926, adószám: 25105418-2-07; a
továbbiakban:„Közvetítő”)
vagy
BeeRides Germany GmbH (Székhely: 40212 Düsseldorf, Grünstraße 5., ;cégjegyzékszám: HRB
37989; a továbbiakban „Közvetítő”)

DE

megbízási szerződést kötött elektronikus úton, e-mailben visszaigazoltan (a továbbiakban:
„Megbízási Szerződés”), a gépjárművét bérbe adni kívánó személy (a továbbiakban:
„Tulajdonos”) és a Tulajdonos Gépjármű (a továbbiakban „Gépjármű”) bérleti szolgáltatásait
igénybe venni kívánó, és a Közvetítővel közvetítői szerződést (a továbbiakban: „Közvetítői
Szerződés”) kötött személy (a továbbiakban: „Bérlő”) között a jelen általános szerződési
feltételekre hivatkozással megkötött és azokat magában foglaló bérleti szerződés (a
továbbiakban: „Bérleti Szerződés”) részletes feltételeit tartalmazza.
1.2
HU

A Megbízási szerződést, Közvetítői szerződést, a Bérleti szerződést a Közvetítő, a Tulajdonos és
a Bérlő a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések
részletes szabályairól értemében, annak figyelembevételével, a távollévők között kötött
szerződésekre vonatkozó szabályok figyelembe vételével kötik meg.

1.3

A Bérleti Szerződés a Tulajdonos és a Bérlő között jön létre. A Tulajdonos azonban a Megbízási
Szerződéssel feljogosította a Közvetítőt a Bérleti Szerződés Tulajdonos képviseletében, nevében
és javára történő megkötésére és a Bérleti Szerződés alapján a Tulajdonost megillető jogok
gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére, ideértve nem kizárólagosan a Gépjármű Bérlőnek
történő átadását, a Gépjármű Bérlőtől történő átvételét, kitakarítását és lemosását, kár esetén
a kárrendezési eljárás lebonyolítását, a káreseményben érintett biztosítókkal szembeni teljes
körű képviseletet, a Bérlővel szembeni igényérvényesítést, a Bérleti Szerződés alapján a
Tulajdonost megillető bérleti díj átvételét.

1.4

A Bérlő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Közvetítő teljes körűen és korlátozás
nélkül jogosult a Tulajdonost a Bérleti Szerződés alapján megillető jogok gyakorlására és
kötelezettségek teljesítésére.
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1.5

a Közvetítő neve, székhelye, postai címe, telefonszáma, email címe:
BeeRides Gépjármű-kölcsönző Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8000 Székesfehérvár,
Király sor 30., cégjegyzékszám: 07-09-026926, adószám: 25105418-2-07;

HU

E-mail: info@beerides.com
Telefon: +36 30 889 44 55
BeeRides Germany GmbH (székhely: 40212 Düsseldorf, Grünstraße 5.; cégjegyzékszám: HRB
37989;

DE

E-mail: info@beerides.com
Telefon: +49 211 959 86555
1.6

A mindenkor hatályos ÁSZF letölthető az alábbi linkről:
[https://beerides.com/hu/berleti/aszf]

2.

A GÉPJÁRMŰ

2.1

A Tulajdonos a Gépjármű forgalmi engedélyben bejegyzett tulajdonosa vagy üzembentartója,
vagy a tulajdonos vagy üzembentartó, vagy bérbeadó által a gépjármű használatára és
bérbeadására feljogosított személy.
Ezen kívül a Közvetítő csak akkor köt Megbízási Szerződést, ha (i) a Gépjármű Tulajdonos és
üzembentartója és a meghatalmazott (ii)- ha a szerződést a meghatalmazás aláírója írja aláolyan személy, aki állandó lakhellyel rendelkezik a Németországi Szövetségi Köztársaságban.
Továbbá, a Gépjármű bérbeadása nem kereskedelmi céllal történik.

DE

2.2

Tulajdonos kijelenti és szavatol azért, hogy a Gépjármű valóban az ő tulajdonát képezi, vagy ő az
üzembentartói jog jogosultja, vagy jogosult a Gépjármű használatára és bérbeadására a 2.1 pont
szerint, és harmadik személynek a Gépjárművön nem áll fenn olyan joga, mely a Tulajdonos
használati és bérbeadási jogát a Gépjárművön korlátozná, akadályozná vagy kizárná. A
Tulajdonos köteles a Bérlő valamennyi olyan kárát megtéríteni és a Bérlőt valamennyi olyan
követeléstől megóvni, mentesíteni és azokért akár közvetlenül helytállni, mely a jelen pontban
foglalt szavatosság megszegéséből fakad, vagy azzal függ össze.

2.3

A Tulajdonos kijelenti, hogy a Gépjármű annak regisztrációjára, használatára és üzemeltetésére
vonatkozóan minden idevágó jogszabálynak és egyéb rendelkezésnek megfelel.

2.4

A Tulajdonos szavatol, hogy a Gépjármű bérbe adása nem kereskedelmi céllal történik. A
Gépjármű kereskedelmi céllal történő bérbeadása szigorúan tilos

2.5

Tilos olyan Gépjármű bérbeadása, amely 9 üléssel rendelkezik (beleértve a vezető ülést).
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2.6

A Tulajdonos a Gépjárművet megfelelő technikai és esztétikai állapotban adja át, 8/8-ra teli
tankkal a Közvetítő telephelyén (lásd a visszaigazoló e-mailben vagy a www.beerides.com
weboldalon) - a továbbiakban „Telephely”.

2.7

A Gépjármű átvételkori állapotát és az esetleges sérüléseket, esztétikai hibákat (karcolás,
festékhiba, horpadás stb.), melyek a Gépjárművön külső szemrevételezéssel láthatóak, a
Közvetítő által készített fényképes és esetlegesen rajzos dokumentáció igazolja. Ez az átvizsgálás,
állapotfelmérés a Bérlő távollétében történik. Az állapotfelmérés a Gépjármű állapotára
vonatkozik, mindaddig, amíg az ellenkezőjére bizonyításra nem kerül. A Közvetítő a Gépjárműről
készített fotókat elérhetővé teszi a Tulajdonos profilja alatt a weboldalon. A Közvetítő
semmilyen körülmények között nem köteles ezt az átvizsgálást elvégezni. A Közvetítő ezzel
kapcsolatos felelősségét a Felek kizárják. A Felek egyúttal kizárják a Közvetítő bárminemű
felelősségét a Gépjármű közúti forgalomban való alkalmasságára vonatkozóan. Ehhez a
Tulajdonos és a Bérlő is kifejezett hozzájárulását adja.

2.8

A Bérlő tudomásul veszi és kifejezetten beleegyezik a fentiek szerinti szolgáltatások, jelen ÁSZF
szerinti igénybevételével, hogy - amennyiben a Bérlő és a Közvetítő közötti szerződés fogyasztói
szerződésnek minősül -,
a Közvetítő a teljesítést a Bérlő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és
a szolgáltatás egészének teljesítését követően már nincs joga a törlésre;
a Közvetítő és a Bérlő között létrejött szerződést a Közvetítő nem köteles papíron vagy más
tartós adathordozón átadni.

(a)
(b)
(c)

3.

A GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

3.1

A Bérlő köteles a Gépjármű menetképességének ellenőrzésére a bérlés megkezdése előtt.

3.2.

Bérlő köteles a Gépjárművet rendeltetésszerűen használni, állagát megóvni. Bérlő köteles a
Gépjárművet a rendelkezésre álló összes eszközzel megvédeni a lopással szemben, így köteles
azt használaton kívül minden esetben lezárni, és köteles a rendelkezésre álló vagyonvédelmi
berendezéseket üzembe helyezni. Tilos az indító kulcsot vagy kártyát, a forgalmi engedélyt és
bármilyen értéket a Gépjárműben hagyni! A fentiek be nem tartásából származó károkért a
Bérlőt kártérítési felelősség terheli.

3.3

A Gépjárművet kizárólag az érvényes jogosítvánnyal (amely nem veszett el illetve nem vonták
be) rendelkező, 23. életévét betöltött és nem több mint 75 éves és legalább 3 éve jogosítvánnyal
rendelkező Bérlő és a Bérleti Szerződésben megjelölt, ugyanezen feltételeknek megfelelő
személyek (átvevő vagy másodvezető) vezethetik. Olyan személy, akinek nincs legalább 3 éve
érvényes jogosítványa, a Gépjármű Bérlője, illetve vezetője, másodvezetője nem lehet. A
Gépjárműért, az abban bekövetkező károkért és a Tulajdonost ért olyan károkért, melyek a
bérletből erednek, minden esetben a Bérlő felel a Tulajdonossal szemben. A Bérlő a
Gépjárművet vezető, az elektronikus úton kötött Bérleti Szerződésben megjelölt személy, illetve
a Gépjárművet vezető egyéb személy és a Gépjármű utasa magatartásáért úgy felel, mintha
maga járt volna el.
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3.4

Bérlő és a Gépjárművet vezető egyéb személy köteles a Gépjárművet a közlekedési szabályok és
valamennyi irányadó jogszabály és egyéb kötelező előírás betartásával vezetni és a Gépjárművet
mindenben ezeknek megfelelően használni. Bérlő köteles a Tulajdonos részére megtéríteni
azokat a károkat, költségeket, melyek a 4.4 pont szerint közlekedési vagy parkolási szabályok
megsértése miatt merülnek fel, így különösen a parkolási pótdíjakat, közigazgatási bírságokat.

3.5

Ha a bérlet időtartama alatt parkolási díj meg nem fizetése miatt vagy bármilyen egyéb okból
kifolyólag a Gépjárművön fizetési felszólítást vagy bármilyen fizetési kötelezést tartalmazó
dokumentumot helyez el bármilyen parkolási társaság, hatóság vagy egyéb személy, szerv, úgy
a Bérlő köteles ezekről egy fotót haladéktalanul megküldeni az info@beerides.com e-mail címre,
és ezeket a Gépjármű visszaszolgáltatásakor a Közvetítő részére eredetiben is átadni. A Bérlő
köteles a pótdíjakat és a bírságokat haladéktalanul befizetni és erről a Közvetítőt az
info@beerides.com e-mail címen haladéktalanul értesíteni.

3.6

A Gépjárműbe csak az előírt fajtájú és minőségű üzemanyagot lehet tölteni.

3.7

Tilos a Gépjárművet áruszállításra, vontatásra használni, azzal kereskedelmi vagy egyéb
szolgáltatásokat nyújtani, azt üzletszerűen személyszállításra használni. Tilos a Gépjárművet
bérbe adni.

3.8

Tilos a Gépjárművet zárt, nem nyilvános repülőtereken parkolni illetve vezetni.

3.9

Tilos a Gépjárművet sportrendezvényekre nevezni, azzal versenyezni.

3.10 Tilos a Gépjárművet bűncselekmény elkövetésére használni.
3.11 Tilos a Gépjárműben dohányozni.
3.12 Tilos a Gépjárműben állatot szállítani.
3.13 Tilos a Gépjárművet ittas vagy vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt
vezetni, illetve a Gépjármű vezetését ittas vagy vezetési képességre hátrányosan ható szer
befolyása alatt álló személynek átengedni.
3.14 Tilos a Gépjárművet bármilyen egyéb, nem rendeltetésszerű módon használni, vagy használatát
ilyen célból átengedni.
3.15 Tilos a Gépjármű légzsákjait deaktiválni. Gyermekek minden esetben csak a Gépjármű hátsó
ülésén utazhatnak.
3.16 A Gépjármű díj ellenében Európa területein és Európán kívüli területeken, amelyek az Európai
Gazdasági Közösséghez tartoznak, továbbá Albánia, Andorra, Bosznia-Hercegovina, Macedónia,
Monaco, Montenegró, San Marino, Svájc, Szerbia, Koszovó, Törökország, Vatikán, Izland,
Norvégia és Liechtenstein, kivéve Észak-Ciprus Török Köztársaság, használható. Amennyiben a
Bérlő a Gépjárművet a Közvetítőnek járó határátlépési díj megfizetése nélkül külföldön
használja, a Közvetítő jogosult a Bérlőnek a mindenkori határátlépési díját, továbbá egy egyszeri
20 EUR díjat felszámítani.
4

BÉRLETI SZERZŐDÉS
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
HATÁLYOS: 2019.05.24-TÓL

4.

BÉRLETI DÍJ, EGYÉB DÍJAK, KÖLTSÉGEK

4.1

A Bérlő a Gépjármű használatáért az elektronikus úton kötött Közvetítői Szerződésben és a
visszaigazoló e-mailben meghatározott összegű bérleti díjat köteles megfizetni. A bérleti díj
kiszámítási módja a jelen általános szerződési feltételek 1. sz. mellékletét képező Közvetítői és
Bérleti Díjszabás elnevezésű dokumentumban került meghatározásra.

4.2

A bérleti díj naponként kerül megállapításra oly módon, hogy egy bérleti nap 24 órának felel
meg. Két órát meghaladó késedelmes visszaszolgáltatás estén további egy napi bérleti és
közvetítői díjat köteles a Bérlő megfizetni.

4.3

Amennyiben a Bérlő a Gépjárművet a bérleti idő lejártát követő 24 órán belül sem szolgáltatja
vissza, úgy a Bérlő a bérleti idő lejártát követő 3. órától a visszaszolgáltatás tényleges időpontjáig
a bérleti díj és közvetítői díj kétszeresének megfelelő összegű díjat köteles megfizetni minden
megkezdett 24 órára vonatkozóan. Bérlő köteles ezen felül a Tulajdonos valamennyi kárát és
költségét megtéríteni, amely a Gépjármű késedelmes visszaszolgáltatásából ered. Bérlő ezen
felül is kártérítési felelősséggel tartozik a Tulajdonossal szemben minden olyan kárért, mely a
bérleti időtartam lejártát követően következik be, de még a Gépjármű visszaszolgáltatása előtt
a Telephelyre.

4.4

A bérlet időtartama alatt a Bérlő viseli a Gépjármű használatával kapcsolatos valamennyi
költséget, így különösen az üzemanyag költséget, parkolási költséget, a Telephely országán belüli
és azon kívüli autópálya és egyéb úthasználati díjakat. A Bérlő viseli az esetleges, neki felróható
okból a bérleti idő alatt kiszabott parkolási és egyéb közlekedési büntetések, bírságok költségeit,
akkor is, ha ezekről a Tulajdonos vagy a közvetítő csak a Bérleti Szerződés lejártát követően
értesülnek. A Bérlő tudomásul veszi és felhatalmazza a Közvetítőt, hogy a Tulajdonosnak illetve
a Közvetítőnek ezen jogcímeken járó összegeket a Bérleti Szerződés lejártát követően is Bérlőtől
beszedje, bankkártyáját ezekkel megterhelje.

4.5

Bérlő minden, jelen Bérleti Szerződésből eredő fizetési kötelezettségét bankkártyás fizetés útján
köteles rendezni.

5.

A GÉPJÁRMŰ VISSZASZOLGÁLTATÁSA

5.1

A Bérlő köteles a Gépjárművet a Bérleti Szerződésben meghatározott időpontban, a kapott
kulcsokkal, dokumentumokkal és valamennyi tartozékkal és felszereléssel együtt
visszaszolgáltatni, ugyanolyan állapotban, mint ahogyan azt átvette.

5.2

A Gépjármű visszaszolgáltatása a Telephelyen történik. Amennyiben a Bérlő a Gépjárművet nem
a Közvetítő Telephelyén szolgáltatja vissza, abban az esetben a Bérlő vállal felelősséget a
Gépjárműért A bérléshez választott biztosítás érvényét veszti továbbá a Bérlőt terheli minden
olyan költség, ami a Gépjármű visszaszolgáltatásához társul (logisztikai költségek, szállítás), és a
felmerülő ügyintézési díjat is, amely ilyen esetekben 50 EUR.

5.3

A Gépjármű visszaszolgáltatása legalább ugyanolyan mennyiségű üzemanyaggal történik, mint
ahogyan átvételre került a Telephelyen a bérlés kezdetekor. Az üzemanyag mennyisége olyan
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módon kerül meghatározásra, hogy a tank a Gépjármű kijelzője szerint üres, vagy az
üzemanyagszint legalább 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 vagy a tank tele van. Az
üzemanyagszint nem literekben kerül meghatározásra és független a tank méretétől.

5.4

A bérleti idő meghosszabbítása kizárólag akkor érvényes, ha azt a Bérlő e-mailben az
info@beerides.com e-mail címen legalább az eredeti bérleti idő lejártát megelőzően 48 órával
kéri, és azt a Tulajdonos az eredeti bérleti idő lejártát megelőzően 12 órával e-mailben
visszaigazolja. Sem a Közvetítő sem Tulajdonos nem köteles a Bérleti Szerződést
meghosszabbítani. Ha a Bérlő a 48 órás határidőn túl tudatja hosszabbítási kérelmét a
Közvetítővel, a Közvetítő jogosult, de nem kötelezett a meghosszabbításra, továbbá egy egyszeri
felár is felszámításra kerül a bérleti díjon felül, ami 15 EUR.

6.

KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS ÉS CASCO

6.1

A Közvetítő a Gépjárműre CASCO biztosítást kötött („CASCO Biztosítási Szerződés”). A Bérleti
Szerződés megkötésével a Bérlő nyilatkozik arról, hogy a CASCO Biztosítási Szerződést – annak
mellékleteit és az alkalmazott általános szerződési feltételeket is beleértve – megismerte, az
azokban foglaltakat tudomásul vette és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

6.2

A Bérlő önrészének mértékéről a Bérlő és a Közvetítő állapodnak meg a Közvetítői Szerződésben.

6.3

Bérlő a teljes, akár a Gépjármű értékéig terjedő kárösszeget köteles megtéríteni:



a Gépjármű mindazon károsodásáért, mely a bérlet időtartama alatt keletkezett, ha az
nem biztosítási esemény;
minden olyan kár esetén, amely kárért való helytállását a biztosító kizárja vagy korlátozza.

7.

ELJÁRÁS BALESET VAGY KÁR BEKÖVETKEZÉSE ÉS MŰSZAKI MEGHIBÁSODÁS ESETÉN

7.1

Baleset vagy egyéb Gépjármű károsodás esetén a Bérlő tájékoztatja az érintettfelet/ feleket,
hogy a Gépjárművet béreli és a biztosítási fedezetet a Közvetítő által megbízott biztosító
szolgáltatja. A Bérlő átadja a Közvetítő és a biztosító

HU

Allianz Biztosító Zrt’s
vagy
Allianz-Versicherungs AG’s

DE

elérhetőségeit az összes érintett számára.
7.2

HU

Bérlő baleset vagy a Gépjárművet érintő bármilyen kár (pl. lopáskár, rongálás), vagy a
Gépjárműmeghibásodása esetén köteles haladéktalanul a
+36-30-889-4455
vagy

DE
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+49 211 959 86555
telefonszámon elérhető BeeRides Assistance vonalon értesíteni a Közvetítőt. A Bérlő köteles
mindenben a Közvetítő utasításai szerint eljárni. A Bérlő köteles a balesetben érintett sérültek
ellátásában a körülményeknek megfelelően közreműködni.

HU

7.3

Bérlő köteles kellő gondossággal eljárni, az ügy tisztázására mindent megtenni, a
káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát beszerezni (másik jármű rendszáma, a
tulajdonos/vezető neve, címe, tanúk neve, címe, helyszínrajz) és a balesetről, káreseményről
fotókat, rajzokat készíteni. Baleset, káresemény vagy a jármű meghibásodása esetén a Bérlő
nem hagyhatja el a baleset, vagy a káresemény helyszínét. A Bérlő akkor hagyhatja el a baleset,
vagy a káresemény helyszínét, ha (i) a rendőrség befejezte a helyszínelési teendőket, (ii) sürgős
orvosi kezelésre van szüksége, (iii) (amennyiben a rendőrség részvétele nem szükséges) az
összes szükséges dokumentumot kitöltötte és kitöltette a baleset, káresemény érintettjeivel
(ideértve, de nem kizárólagosan a baleseti bejelentő nyomtatványt) és (iv) megfelelt bármilyen
egyéb idevágó hatályos jogszabálynak.

7.4

Bérlő köteles előzetes egyeztetés alapján gondoskodni a Gépjármű biztonságos elhelyezéséről
és őrzéséről.

7.5

A meghibásodott Gépjárművön semmilyen javítás és beavatkozás nem végezhető.

7.6

A Bérlő mindig köteles a Gépjármű kulcsát, forgalmi engedélyét magánál tartani, mert ha a
Gépjárművet ellopják, akkor a biztosító mentesüléséhez vezet, ha ezeket a Bérlő nem tudja
felmutatni.

7.7

A Gépjármű meghibásodása vagy egyéb okból bekövetkező használhatatlansága esetén a bérlet
megszűnik. A Bérlő ezzel kapcsolatosan kártérítési igényt nem érvényesíthet a Tulajdonossal
szemben.

8.

FIZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

8.1

A Bérlő a Bérleti Szerződés szerint fizetendő várható bérleti díjat és egyéb díjakat, költségeket a
Közvetítő részére bankkártyás fizetéssel fizeti meg a Bérleti Szerződés megkötésével
egyidejűleg. Ezen összeg átvételét a Közvetítő a Közvetítői Szerződés megkötésével igazolja. A
bérleti díj végleges összege a bérlet végét követően kerül megállapításra, és a Bérlő köteles a
különbséget a végső bérleti díj és a bérleti díj között, ami már az elektronikus úton kötött, emailben visszaigazolt szerződéskor kiegyenlített, megfizetésére. A bérleti díj és egyéb díjak,
költségek tekintetében a Közvetítő tartozik elszámolási kötelezettséggel a Tulajdonos felé.

8.2

Ha a Tulajdonos jogi személy vagy adószámmal rendelkező magánszemélyként vagy egyéni
vállalkozóként gazdasági tevékenységként végzi a Gépjármű bérbeadását, akkor a Tulajdonos
felhatalmazza a Közvetítőt, hogy a bérleti díjról a jogszabályoknak megfelelő elektronikus
számlát állítson ki a Tulajdonos nevében a Bérlő részére, mely számlát a Közvetítő köteles a
Tulajdonos részére a számlakiállítást követő hónap 10. napjáig megküldeni. A számla kiállítása a
bérleti díjról a bérlet végén történik.
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8.3
HU

Késedelmes fizetés esetén a Bérlő köteles késedelmi kamatot fizetni
Magyar Nemzeti Bank alapkamat kétszeresének megfelelő mértékben
vagy
5 százalékponntal magasabban, mint a Német Szövetségi Bank (Deutsche Bundesbank)
alapkamata.

DE

HU

8.4

A Bérlő fizetési kötelezettségének elmulasztása vagy annak késedelmes teljesítése esetén a
felmerülő ügyvédi-, per- és behajtási költségek a Bérlőt terhelik.

9.

ADATVÉDELEM

9.1

A Bérleti Szerződés megkötésével Bérlő az Infotv. 5. § (1) bekezdés (a) pontja alapján hozzájárul
ahhoz, hogy a Tulajdonos a Bérleti Szerződésben meghatározott személyes adatait a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően a Bérleti Szerződés ideje alatt és azt követően kezelje a célhoz
kötöttség és az egyéb adatvédelmi irányelvek betartása mellett mindaddig, ameddig a Bérleti
Szerződés alapján a Bérlővel szemben érvényesíthető igénye el nem évül. Az adatkezelés célja a
Bérleti Szerződés alapján a Tulajdonost megillető jogok gyakorlása és kötelezettségek
teljesítése, a jogszabályi kötelezettségek teljesítése és a Bérlővel vagy a Közvetítővel keletkezett
esetleges jogviták rendezése. Az adatkezelés során a Tulajdonos adatfeldolgozóként a Közvetítőt
veszi igénybe a Bérleti Szerződésből fakadó jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére.
A Bérlő adataihoz a Tulajdonoson kívül a Közvetítő, mint adatfeldolgozó azon munkavállalói
férhetnek hozzá és csak olyan mértékben, akiknek és amennyiben ez az adatfeldolgozási
műveletek elvégzésére vonatkozó kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges. Az adatkezelő és az
adatfeldolgozó a Bérlő adatait biztonságos és illetéktelen személyek hozzáférése ellen védett
módon és eszközökön tárolják. A Bérlő bármikor élhet az őt adatalanyként megillető jogokkal
(pl. róla kezelt adatokról tájékoztatás kérése, adatok helyesbítésének, vagy a jogszabály által
elrendelt adatkezelések kivételével adatai törlésének vagy zárolásának kérése stb.) a Tulajdonos
címére postai levélben vagy az info@beerides.com e-mailcímen történt bejelentés révén. Az
adatkezeléssel kapcsolatos panaszok esetén kérjük a Bérlőt, hogy először a Tulajdonossal, vagy
a Közvetítővel vegye fel a kapcsolatot a fenti elérhetőségek valamelyikén. Jogai megsértése
esetén a Bérlő bírósághoz, vagy hatósági eljárás kezdeményezése végett a a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalához (elérhetőségei: www.naih.hu; 1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; +36 1 391-1400; ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.
Adatvédelemmel kapcsolatos bírósági eljárás kezdeményezése esetén a Bérlő dönthet úgy is,
hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.
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A Bérlő a Közvetítői Szerződés megkötésével hozzájárul ahhoz, hogy a Közvetítő a Közvetítői
Szerződésben meghatározott személyes adatait a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a
Bérleti Szerződés ideje alatt és azt követően kezelje a célhoz kötöttség és az egyéb adatvédelmi
irányelvek betartása mellett mindaddig, ameddig a Bérleti Szerződés alapján a Bérlővel szemben
érvényesíthető igénye el nem évül. Az adatkezelés célja a Bérleti Szerződés alapján a Tulajdonost
megillető jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, a jogszabályi kötelezettségek
teljesítése és a Bérlővel vagy a Közvetítővel keletkezett esetleges jogviták rendezése. A
Tulajdonos jogosult a Bérlő személyes adatait továbbadni harmadik feleknek, ammenyiben és
amennyire ez a Bérleti Szerződés végrehajtásához szükséges, vagy jogszabályi kötelezettség
terheli ezen adatok átadását. Kérésre a Tulajdonos a Német Szövetségi Adatvédelmi Törvény
(BDSG) 34. §-a alapján díjmentesen tájékoztatja a Bérlőt a Bérlőről mentett adatokról. Ezen kívül
a Bérlőnek jogában áll személyes adatait bármikor kijavítani, törölni és letiltani a Tulajdonos
címre küldött levélben vagy e-mailben az info@beerides.com címre. A törlést azonban csak
akkor lehet megtenni, ha a Bérleti Szerződést teljes mértékben végrehajtották és amennyiben a
törvényi rendelkezések nem akadályozzák ezt.

DE

9.2

A Bérlő a Bérleti Szerződés megkötésével hozzájárul ahhoz is, hogy személyes adatait a
Tulajdonos a Gépjárművel kapcsolatos szabálysértési, közigazgatási és büntető eljárásban és
más hasonló esetekben az eljáró hatóságoknak vagy más arra illetékes harmadik személynek
kiadja. Úgyszintén hozzájárul a Bérlő ahhoz, hogy személyes adatait a Tulajdonos az úthasználati,
parkolási vagy egyéb hasonló díjak érvényesítésére és beszedésére jogosult személynek kiadja.
Jogos gazdasági érdekére hivatkozással a jogszabályi előírásokkal összhangban a Tulajdonos
egyéb esetekben is jogosult lehet a Bérlő adatait harmadik személyek részére továbbítani, és
erről minden esetben tájékoztatja is a Bérlőt.

10.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10.1 A Bérleti Szerződés teljesítésének helye a Közvetítő Telephelye.
HU

10.2 A felek a szerződésből eredő bármely jogvitájuk esetére kikötik a Tatabányai Járásbíróság
kizárólagos hatáskörét és illetékességét.

DE

Amennyiben jogilag megengedhető, a felek a szerződésből eredő bármilyen vita esetén a
düsseldorfi bíróság kizárólagos hatáskörét és joghatóságát írják elő.

HU 10.3 A jelen ÁSZF-ben és a Bérleti Szerződésben nem szereplő kérdésekre a magyar jog rendelkezéseit
kell alkalmazni, ide nem értve a nemzetközi magánjog szabályait.
DE

A jelen ÁSZF-ben és a Bérleti Szerződésben nem szereplő kérdésekre a német jog rendelkezéseit
kell alkalmazni, ide nem értve a nemzetközi magánjog szabályait.
10.4 A jelen ÁSZF 2019.05.24. naptól visszavonásig hatályos Az ÁSZF módosításáról a Közvetítő a
szolgáltatás weboldalán ad tájékoztatást. Az ÁSZF minden új változata helyettesíti az előző
verziót, és a folyamatban lévő szerződésekre is alkalmazandónak tekintendő. Amennyiben a
Tulajdonos nem fogadja el a módosítást, jogosult a szerződést a Közvetítőnek küldött 30 napos
írásbeli értesítéssel felmondani.
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10.5 A Bérleti Szerződés megkötésével a Bérlő megerősíti, hogy olvasta a jelen ÁSZF-et valamint a
CASCO Biztosítási Szerződést és annak mellékleteit, valamint az AKB-t továbbá, hogy elfogadta
és elfogadja.
10.6

Amennyiben a jelen ÁSZF bármely pontja érvénytelenné, vagy végrehajthatatlanná válna, vagy
nem tartalmazna egy, vagy több lényeges rendelkezést, a többi pont érvényességét ez nem
érinti. Az érvénytelen, vagy végrehajthatatlan rendelkezést, vagy hézagot olyan érvényes és
végrehajtható rendelkezéssel kell helyettesíteni, illetve a hézagot kitölteni, amely leginkább
tükrözi a Felek eredeti szándékát, vagy a Felek számára a legmegfelelőbb lett volna a jelen ÁSZF
céljainak elérése érdekében, amennyiben a Felek észlelték volna a hézagot.
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MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet – Közvetítői és Bérleti Díjszabás
A bérleti és közvetítői díjak összege a Közvetítői Szerződésben megállapodott teljes díjat („Teljes Díj”)
jelenti. Abban az esetben, ha a Bérlő által megtett kilométerek száma meghaladja a szerződésben
foglalt kilométereket és a bérleti napok számának szorzatát, úgy a Bérlő köteles megfizetni a Teljes
Díjon felül a Közvetítői Szerződésben megállapodott extra díjat („Extra Kilométer Díj”) minden egyes
olyan kilométer után, mely a szerződött és a bérleti napok számának szorzata fölött van.
A Bérlő által fizetett Teljes Díj és Extra Kilométer Díj megbontása a bérlet végével, a közvetítői számla
kiállításával egy időben történik, az alábbiak szerint.
A Bérlő által fizetett Teljes Díj és Extra Kilométer Díjfelosztása a következők szerint történik:
1. A közvetítői díj összege minden megkezdett bérleti nap után 1.5 EUR- + ÁFA.
2. A bérleti díj összege a Közvetítő és a Tulajdonos között megkötött Megbízási Szerződés alapján kerül
megállapításra.
3. A Teljes Díjból és az Extra Kilométer Díjból a 2. pont szerinti bérleti díj és az 1. pont szerinti közvetítői
díj levonása után fennmaradó összeg a közvetítői díjat növeli.
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