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BEERIDES MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
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 Társaság (székhely: 8000 Székesfehérvár,
Király sor 30.; cégjegyzékszám: 07-09-026926, adószám: 25105418-2-07; a továbbiakban:
„Közvetítő”)
Vagy
BeeRides Germany GmbH (Grünstraße 5. 40212 Düsseldorf; cégjegyzékszám: HRB 37989; a
továbbiakban „Közvetítő”)

DE

és a Közvetítővel megbízási szerződést kötni kívánó gépjármű tulajdonos és üzembentartó és a
3.1. pont szerint a gépjármű (a továbbiakban „Gépjármű”) használatára és bérbeadására
feljogosított személyek (a továbbiakban: „Tulajdonos”) között a jelen általános szerződési
feltételekre hivatkozással elektronikus úton, megkötött e-mailben visszaigazolt és azokat
magában foglaló megbízási szerződések (a továbbiakban „Megbízási Szerződés”) részletes
feltételeit tartalmazzák.
1.2
HU

1.3

HU

A megbízási szerződést a Közvetítő és a Tulajdonos a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, a
fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól értelmében, annak
figyelembevételével, a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó szabályok figyelembe
vételével kötik meg.
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;
E-mail: info@beerides.com
Telefon: +36 30 889 44 55
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BeeRides Germany GmbH (Grünstraße 5., 40212 Düsseldorf; cégjegyzékszám: HRB 37989;
E-mail: info@beerides.com

DE

Telefon: +49 211 959 86555
1.4

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

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
2.1

A szerződés tárgya a jelen ÁSZF szerint igénybe venni kívánt szolgáltatások.

2.2

A Tulajdonos megbízza a Közvetítőt, hogy

(a)

a Közvetítő a telephelyén (lásd a visszaigazoló e-mailben vagy a www.beerides.com weboldalon)
- továbbiakban: „Telephely”- leparkolt Gépjárművét (a továbbiakban „Gépjármű”) bérleti
szerződés megkötése céljából kiajánlja ügyfeleinek, és ennek sikeres megtörténte esetén a
Gépjárművet bérbe venni kívánó ügyfelével (továbbiakban: „Bérlő”) a jelen ÁSZF és az ún. bérleti
szerződés ÁSZF alapján megkötendő bérleti szerződést (a továbbiakban: „Bérleti Szerződés”) a
Tulajdonos nevében és javára megkösse; és

(b)

eltérő megállapodás hiányában a Tulajdonos nevében és képviseletében, felelősségére és
kockázatára mindenben eljárjon és a Tulajdonost képviselje a Bérleti Szerződésből fakadó jogok
gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során, ideértve, de nem kizárólagosan a Gépjármű
Bérlőnek történő átadását, a Gépjármű Bérlőtől történő átvételét, kitakarítását és lemosását,
kár esetén a kárrendezési eljárás lebonyolítását, a káreseményben vagy bármilyen egyéb módon
érintett biztosítókkal szembeni teljes körű képviseletet, a Bérlővel szembeni igényérvényesítést,
a Bérleti Szerződés alapján a Tulajdonost megillető bérleti díj átvételét.

2.3

A fentieken túl a Közvetítő a Tulajdonos részére egyéb szolgáltatásokat nyújt a parkoláshoz
kapcsolódóan.

2.4

A Gépjármű bérbeadásáról a Közvetítő jogosult dönteni. A Közvetítő nem garantálja – és a
Tulajdonos semmilyen igényt nem támaszthat e körben a Közvetítővel szemben –, hogy a
Tulajdonos Gépjárművét ténylegesen bérbe adja, és hogy lesz olyan Bérlő, aki a Gépjárműre
megköti a Bérleti Szerződést.

2.5

A Tulajdonos tudomásul veszi és kifejezetten beleegyezik a fentiek szerinti szolgáltatások, jelen
ÁSZF szerinti igénybevételével, hogy - amennyiben a Tulajdonos és a Közvetítő közötti szerződés
fogyasztói szerződésnek minősül-,
(a)

a Közvetítő a teljesítést a Tulajdonos kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és

(b)

a szolgáltatás egészének teljesítését követően már nincs joga a törlésre;

(c)

a Közvetítő és a Tulajdonos között létrejött szerződést a Közvetítő nem köteles papíron
vagy más tartós adathordozón átadni.
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3. A GÉPJÁRMŰ
3.1

A Közvetítő Megbízási Szerződést csak a Gépjármű forgalmi engedélyben bejegyzett
tulajdonosával vagy üzembentartójával, illetve a tulajdonos vagy üzembentartó által a Gépjármű
használatára és bérbeadására feljogosított személyekkel köt, azaz Tulajdonos a szerződés
értelmében csak ilyen személy lehet.
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 Német Szövetségi Köztársaságban, továbbá, a
Gépjármű bérbeadása nem kereskedelmi céllal történik.

DE

3.2

A Közvetítő saját belátása szerint dönt arról, hogy köt-e a Tulajdonos által felkínált Gépjárműre
vonatkozóan Megbízási Szerződést, és e döntését nem köteles megindokolni.

3.3

Megbízási Szerződés csak akkor köthető, ha a Gépjármű többek között
 a Telephely országában regisztrált
 rendelkezik valamennyi okmánnyal, mely a közúti közlekedésben történő részvételhez
szükséges;
 rendelkezik érvényes kötelező Gépjármű felelősségbiztosítással;
 gyártási éve 2004 vagy annál későbbi év;
 futásteljesítménye nem haladja meg a 350.000 kilométert;
 hibátlan műszaki és megfelelő esztétikai állapotban van;
 üzembiztos működésre alkalmas;
 B kategóriás vezetői engedéllyel vezethető.
 nem rendelkezik 9 ülésnél többel, beleértve a vezető ülést

3.4

A Tulajdonos köteles a Közvetítőt tájékoztatni minden olyan lényeges körülményről, mely a
Gépjármű műszaki állapotára, esetleges hibájára vonatkozik. A Közvetítő fenntartja a jogot a
Gépjármű állapotának ellenőrzésére, de arra kötelezettséget nem vállal. A Tulajdonos köteles a
Gépjárművet hibátlan műszaki és megfelelő esztétikai állapotban átadni, valamint köteles
ellenőrizni a jármű főbb elemeinek működését a Telephelyre történő beparkolás előtt. A
Tulajdonos igazolja, hogy a Gépjármű megfelel a jogszabályoknak és egyéb előírásoknak a
Gépjármű nyilvántartásba vétele, karbantartása és felhasználása tekintetében. A Tulajdonos azt
is igazolja, hogy a Gépjármű közúti közlekedésre alkalmas, működőképes és biztonságos,
beleértve, de nem kizárólagosan a következő fő elemeket:
 a műszerfalon nem világít egy figyelmeztető lámpa sem,
 kormánykerék,
 fékek és váltó,
 abroncsok (keréknyomás, profilmélység a gyártó előírásai szerint),
 pótkerék – ha van- (méret, keréknyomás, profilmélység a gyártó előírásai szerint),
 ablakok, főként a szélvédő (repedt szélvédő nem elfogadható),
 ablaktörlő és ablaktörlő lapát,
 folyadékok a gyártó előírása szerint (ablakmosó, hűtő folyadék, szervó és motorolaj, fék
folyadék),
 központi zár és annak távirányítója – ha van,
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 riasztó távirányító – ha van,
 biztonsági övek és légzsák(ok)
 lámpatestek (főként fényszórók, féklámpák és indexek)
 akkumulátor jó állapotban van, működőképes egy hét állás esetén is,
és mindazok a további elemek, amelyek lehetővé teszik, hogy a Gépjármű a közutakon vezethető
legyen és biztonságos a vezető és annak utasai valamint harmadik személyek számára.
Abban az esetben, ha a Tulajdonos megszegi, ezeket a szavatosságokat a Közvetítő nem
biztosítja a 6.6 szerinti ingyenes mosást a Gépjárműre, és a Tulajdonos köteles 48 órán belül
kiparkolni a Gépjárművet a Telephelyről. Amennyiben a Tulajdonos ennek nem tesz eleget a
Közvetítő átadja a gépjárművet a Telephely üzemeltetőjének, ahol a mindenkori parkolási díjat
kell megfizetnie a Gépjármű kiparkolásakor.
3.5

A Tulajdonostól elvárt, hogy a Gépjárművet teli tankkal adja át a Telephelyen. Abban az esetben,
ha a Tulajdonos kevesebb, mint fél tankkal adja át a Gépjárművet, akkor a Közvetítő büntetést
szabhat ki a 2-es melléklet alapján.

3.6

Amennyiben a Tulajdonos 2 órával később hozza be a Gépjárművet a Telephelyre, az előzetesen
elektronikus úton megadott érkezési időhöz képest (late show up) és nem értesíti erről a
Közvetítőt legalább 24 órával korábban, a Közvetítő büntetést szabhat ki a 2-es számú melléklet
alapján.

3.7

A Közvetítő a Gépjármű átvételekor vagy azt követően, de a Bérleti Szerződés megkötése előtt
fényképeket és esetlegesen rajzot készít (a továbbiakban: „Állapotfelmérés”) a Gépjárműről,
mely azt a célt szolgálja, hogy a Gépjármű átvételkori állapotát, és az esetleges sérüléseket,
esztétikai hibákat (karcolás, festékhiba, horpadás stb.), melyek a Gépjárművön külső
szemrevételezéssel láthatóak, dokumentálja. Az Állapotfelmérés a Tulajdonos távollétében is
történik. A Közvetítő az Állapotfelmérés keretében készített fényképeket és esetlegesen
készített rajzokat hozzáférhetővé teszi web oldalán a Tulajdonos számára. A Gépjármű állapota
tekintetében ellenkező bizonyításig az Állapotfelmérés az irányadó. A Közvetítő a Bérlőt ezekről
az esztétikai hibákról, sérülésekről tájékoztatja a Bérleti Szerződésben. A Közvetítő semmilyen
körülmények között nem köteles az Állapotfelmérést 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.

3.8

Amennyiben egy kisebb kőfelverődésből, ami már a beparkolásnál is jelen volt, repedés
keletkezik, akkor a Tulajdonos kötelessége saját költségére a Gépjármű azonnali javíttatása. Ha
a Tulajdonos nem kezdi meg a javíttatást 72 órán belül a Közvetítő erre vonatkozó felszólítását
követően, a Közvetítő büntetést szabhat ki a tulajdonosra a 2-es melléklet alapján. Abban az
esetben, ha a Tulajdonos késik a javíttatással, a Bérlő vagy a Közvetítő jogosult maga
megszervezni a Gépjármű javíttatását a Tulajdonos költségére, ezen felül Közvetítő jogosult
gépjármű kezelési költséget felszámítani a 2-es számú melléklet alapján.

3.9

Abban az esetben, ha a Gépjármű bérbe adásra alkalmatlanná válik, (pl.: közlekedésre képtelen
vagy egyéb más ok miatt) a Tulajdonos köteles a Gépjármű azonnali javíttatását megszervezni a
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saját költségére. Ha a javíttatást nem kezdi el 72 órán belül a Közvetítő erre vonatkozó
tájékoztatását követően, a Közvetítő jogosult a Megbízási Szerződés azonnali hatályú
felmondására, a Tulajdonos pedig köteles a Gépjármű 48 órán belül a Telephelyről kiparkolni.
3.10. Amennyiben a Tulajdonos a Gépjárművet a Közvetítő megítélése szerint bérbeadásra
alkalmatlanul koszosan adja át, a Közvetítő jogosult a Gépjárművet visszautasítani az ingyenes
parkolástól.
3.11 A Gépjárműben a Tulajdonos nem hagyhat semmilyen értéket, ingóságot (pl. gyermekülést,
navigációs berendezést), ide nem értve értelemszerűen a Gépjármű szükséges tartozékait,
felszereléseit. A Közvetítő nem vállal felelősséget a Gépjárműben hagyott értékekért,
ingóságokért, mozdítható tartozékokért. A Közvetítő felelőssége 3.7 pont szerint a Gépjárműben
hagyott tartozékjellegű tárgyakért legfeljebb 150 EUR összegre terjed.
3.12 A 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 3.1
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 Közvetítő valamennyi olyan kárát megtéríteni, és a Közvetítőt valamennyi
olyan követeléstől megóvni, mentesíteni és azokért akár közvetlenül helytállni, mely a jelen
pontban foglalt szavatosság megszegéséből fakad, vagy azzal függ össze.
3.13

A Tulajdonos hozzájárul, hogy a Közvetítő minden, a Tulajdonossal szembeni követelését a
Tulajdonosnak járó bérleti díjból levonja. Ezen túlmenően a Közvetítő jogosult a Tulajdonos
minden, jelen ÁSZF alapján fennálló tartozását a Tulajdonostól követelni.

4. A MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, IDŐTARTAMA

HU

DE

4.1

A Megbízási Szerződés elektronikus úton jön létre a Felek között, azonban hatálybalépésre akkor
kerül sor, amikor a Tulajdonos átadja a Gépjármű forgalmi engedélyét és indító kulcsát a
Közvetítő részére. Az elektronikus úton történő szerződéskötéskor a Tulajdonos köteles
feltölteni a Gépjárműre vonatkozó kötelező Gépjármű felelősségbiztosítási igazolást.
Amennyiben a Tulajdonos a parkolási igény rögzítését követően 72 órán belül nem tölti fel a
szükséges adatokat a Közvetítő törli a parkolási igényt.

4.2

A Tulajdonos meghatalmazza a Közvetítőt a Bérleti Szerződés megkötésére a Tulajdonos
nevében és a Bérleti Szerződés alapján a Tulajdonost megillető jogok gyakorlására és
kötelezettségek teljesítésére.

4.3

A Bérleti Szerződés, az elektronikus úton történő szerződéskötés során meghatározott
határozott időre vonatkozik, de legalább 6 napos időtartamra.
A Bérleti Szerződés, az elektronikus úton történő szerződéskötés során meghatározott
határozott időre vonatkozik, de legalább 3 napos időtartamra.
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4.4

Amennyiben a Szerződés több mint 30 napos időtartamra jött létre, a Szerződést bármelyik Fél
jogosult indoklás nélkül felmondani. Amennyiben a szerződés felmondásának időpontjában a
szerződés hátralévő ideje több, mint 3 hónap, akkor a felmondási idő 3 hónap, amennyiben
kevesebb, mint 3 hónap, akkor pedig a szerződés hátralévő időtartama.

4.5

A Megbízási Szerződés meghosszabbítása kizárólag akkor érvényes, ha azt a Tulajdonos emailben az info@beerides.com e-mail címen legalább az eredeti lejárati időt megelőzően 48
órával kéri, és azt a Közvetítő az eredeti lejárati idő lejártát megelőzően e-mailben visszaigazolja.
Közvetítő a Megbízási Szerződést nem köteles meghosszabbítani.

5. A GÉPJÁRMŰ VISSZASZOLGÁLTATÁSA
5.1

A Bérleti Szerződés Bérlő részéről történő szerződésszerű és maradéktalan teljesítésétől
függően a Közvetítő a Megbízási Szerződés lejártakor a Gépjárművet a kapott kulcsokkal,
dokumentumokkal és valamennyi tartozékkal és felszereléssel együtt, ugyanolyan állapotban
adja vissza a Tulajdonosnak, mint amilyen állapotban átvette. A Gépjármű visszaszolgáltatása
legalább ugyanolyan mennyiségű üzemanyaggal történik, mint ahogyan átvételre került. Az
üzemanyag mennyisége olyan 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.

5.2

A Gépjárművet a Tulajdonos köteles a Megbízási Szerződés lejáratának napján átvenni. A
Közvetítő a Gépjárművet kizárólag az alábbi személyeknek adhatja át:
 annak aki a Megbízási Szerződést a forgalmi engedélyben bejegyzett tulajdonosként
vagy üzembentartóként vagy a Gépjármű használatára és bérbeadására feljogosított
személyként megkötötte.
 annak akit a forgalmi engedélyben bejegyzett tulajdonos vagy üzembentartó vagy a
Gépjármű használatára és bérbeadására feljogosított személy erre meghatalmazott a
https://beerides.com/hu/meghatalmazas/tulajdonos linken letölthető, teljes bizonyító
erejű okiratba foglalt, kitöltött és aláírt meghatalmazással.
 ha a Megbízási Szerződést a tulajdonos vagy üzembentartó által a Gépjármű
használatára és bérbeadására feljogosított személy kötötte meg, úgy a Gépjárművet a
forgalmi engedélyben bejegyzett tulajdonosnak vagy üzembentartónak csak akkor adja
át a Közvetítő, ha a tulajdonos vagy az üzembentartó hitelt érdemlően igazolja, hogy a
Gépjármű használatára és bérbeadására feljogosított személy használati jogosultsága
megszűnt.

5.3

Amennyiben, a Tulajdonos nem viszi el a Gépjárművet a parkolási szerződés lejártakor a
Telephelyről, a Tulajdonos köteles a Közvetítő részére napi tárolási díjat (parkolási díj) fizetni a
parkolási szerződés lejáratát követő 24 órától fogva.

5.4

Amennyiben a Tulajdonos a Gépjárművet a lejárat napján nem veszi át, úgy a Közvetítő a
Gépjárművet a lejárat napját követő 30 napig köteles tárolni azzal, hogy a gépjármű
visszaszolgáltatásának előfeltétele a Közvetítő valamennyi e körben felmerült költségének
(megőrzési díj, tárolási díj, kezelési költség stb.) maradéktalan megtérítése a Tulajdonos
részéről. Abban az esetben, ha a Tulajdonos nem viszi el a Gépjárművet a 30. napot követően
6
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sem, a Közvetítő jogosult a Gépjármű elszállítására egy ingyenes, felügyelet, őrzés nélküli
szabadtéri parkolóhelyre, a Tulajdonos költségére.
5.5

Amennyiben a Közvetítő a Gépjárművet a Megbízási Szerződés lejártakor nem szolgáltatja
vissza a Tulajdonosnak, úgy Közvetítő a jelen ÁSZF 8. pontja szerint tartozik felelősséggel.. Ez a
rendelkezés értelemszerűen nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor a Gépjármű
visszaszolgáltatása azért marad el, mert a Gépjárművet a Tulajdonos bármilyen okból kifolyólag
nem veszi át.

5.6

A Közvetítő nem vállal felelősséget a Tulajdonost, a tulajdonost, vagy az üzemeltetőt a
Telephelyen a parkolás ideje alatt ért kárért, illetve amennyiben onnan a Gépjárművet ellopják,
ott balesetet szenved, vagy elromlik.

5.7

A Közvetítő nem vállal felelősséget a Gépjármű károsodásáért vagy értékcsökkenéséért, amely
a parkolás és/ vagy bérlés ideje alatt történt, kivéve, ha a Közvetítő hibájából keletkezik kár.

6. PARKOLÁS, EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK
6.1

A Megbízási Szerződés megkötésével a Közvetítő kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízási
Szerződésben meghatározott időtartamban a Tulajdonos által a Telephelyen leparkolt Gépjármű
részére parkolóhelyet biztosít. A Telephely őrzött, azon kamerás megfigyelőrendszer működik,
és 0-24 óráig folyamatosan üzemel.

6.2

A Gépjármű Telephelyen történő parkolása ingyenes a Megbízási Szerződésben meghatározott
időtartamban és feltételekkel.

6.3

A Telephely területén a KRESZ szabályai érvényesek a jelen általános szerződési feltételekben
foglalt eltérésekkel. A Telephely területén a megengedett legnagyobb sebesség 15 km/h.

6.4

A Tulajdonos köteles különös figyelmet fordítani arra, hogy a Telephelyen, az ott tárolt
gépjárművekben, tárgyakban, és az ott bármilyen okból tartózkodó személyekben kárt ne
okozzon. Harmadik személyeknek okozott károkért a harmadik személyekkel szemben a
Tulajdonos felel. Köteles továbbá a Tulajdonos a Közvetítőnek megtéríteni valamennyi olyan
kárát, mely abból ered, hogy a Közvetítővel szemben harmadik személyek érvényesítenek
kártérítési igényt olyan okból kifolyólag, melyért a Tulajdonos felelősséggel tartozik.

6.5

A parkolóhelyre történő beállást a Telephely személyzete irányítja. A Tulajdonos tudomásul
veszi, hogy a Közvetítő a Gépjárművet más helyre átparkolhatja, és egyéb okból kifolyólag
mozgathatja.

6.6

A Közvetítő kötelezettséget vállal arra, hogy a Gépjárművön térítésmentesen külső mosást és
belsőtakarítást végez abban az esetben, ha a Tulajdonos az összes, jelen ÁSZF-ből fakadó
kötelezettségét teljesíti, mely a kárpittisztítást nem tartalmazza. Kárpittisztításra csak akkor
köteles a Közvetítő, ha a kárpit a Bérlő általi használatból eredően a normál, rendeltetésszerű
használatból eredő szennyeződést meghaladó mértékben szennyeződött.
A Közvetítő nem biztosít ingyenes külső mosást és belső tisztítást, ha a Tulajdonos 10 napnál
rövidebb időtartamra parkol be és a Gépjármű nem kerül ez alatt az idő alatt bérbeadásra.
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Amennyiben a Tulajdonos nem tartja be valamely, ezen megállapodás alapján fennálló
kötelezettségét, a Közvetítő nem biztosítja a Gépjármű számára az ingyenes mosást.
6.7

A Gépjármű Tulajdonosnak lehetősége van az online beparkolási folyamatban flotta szolgáltatási
opciót kiválasztani, a folyamatban megjelelölt havi összegért. A flottakezelési szolgáltatás a
következőt tartalmazza:
Szervizek logisztikai lebonyolítása: 2x évente gumicsere, 1x évente kötelező szerviz, és szükség
(pl. meghibásodás / kár) esetén szemle, ajánlatkérés, és autó elvitele / visszahozatala a BeeRides
szerződött partneréhez/től.

6.8

HU

A Gépjármű Tulajdonosnak lehetősége van az online beparkolási folyamatban szervizgarancia
opciót kiválasztani, a folyamatban megjelelölt havi összegért. A flottakezelési szolgáltatás a
következőt
tartalmazza:
Egy nagyobb eseti szerviz árából, ahol a javítás sürgős szükségességét és költségét a BeeRides
szerelő partnere előzetesen írásban igazolja, Áfás számla ellenében 50% (vagy maximum bruttó
100e HUF-ig) a szerelés költségét a BeeRides megtéríti a tulaj számára.
Egy nagyobb eseti szerviz árából, ahol a javítás sürgős szükségességét és költségét a BeeRides
szerelő partnere előzetesen írásban igazolja, Áfás számla ellenében 50% (vagy maximum bruttó
600 EUR-ig) a szerelés költségét a BeeRides megtéríti a tulaj számára.

DE

A szervizgarancia igénybevételének feltétele, hogy az autó legalább 6 hónapig már a BeeRides
flottájában legyen, valamint a beparkoláskor ne legyen 8 évesnél idősebb valamint 200e km-nél
ne legyen több a futásteljesítménye.
6.9

A Közvetítő kötelezettséget vállal arra, hogy a Gépjárművet hosszútávú beparkolás esetén ( több
mint 6 hónap) évente négyszer, összesen 20 nap erejéig a Tulajdonos részére biztosítja a
Gépjármű használatát, amennyiben a használatbavételi szándékát 30 nappal előre jelzi a
Közvetítő részére. Lehetőség szerint a Közvetítő a saját Gépjárművet biztosítja, amennyiben ez
nem lehetséges csere autót biztosít. A Tulajdonos ezen napokra nem jogosult a fix napi
bevételre.

6.10 Amennyiben a Megbízási Szerződés tartama alatt a Gépjármű időszakos szervize esedékessé
válik vagy válhat, úgy a Tulajdonos köteles a Közvetítőt értesíteni az időszakos szerviz
esedékességéről oly módon, hogy mind annak legkésőbbi időpontját, mind azt kilométeróra
állást megjelöli, melynél az időszakos szerviz esedékessé válik. A Tulajdonos köteles az időszakos
szervizt mihamarabb elvégeztetni. Amennyiben a Tulajdonos flotta kezelési szolgáltatást
8
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vásárolt a Közvetítő jogosult az időszakos szervizt a Tulajdonos jóváhagyásával a Tulajdonos
költségére elvégeztetni.
Amennyiben a Megbízási Szerződés tartama alatt a Gépjármű időszakos szervize esedékessé
válik vagy válhat, úgy a Tulajdonos köteles a Közvetítőt értesíteni az időszakos szerviz
esedékességéről oly módon, hogy mind annak legkésőbbi időpontját, mind azt kilométeróra
állást megjelöli, melynél az időszakos szerviz esedékessé válik. Amennyiben a Tulajdonos az
esedékesség után legkésőbb 48 órán belül elmulasztja elvégeztetni az időszakos szervizt, a
Közvetítő jogosult a Megbízási Szerződés azonnali felmondására.
6.11 A Tulajdonos köteles a Gépjárművét az évszaknak megfelelően felkészíteni (abroncsok,
folyadékok) A téli gumiabroncsok felszerelése legkésőbb november 15-ig esedékes, a nyári
gumiabroncsok felszerelése április 15-étől esedékes. A Tulajdonos kötelessége gondoskodni a
Gépjármű évszak szerinti megfelelő felszereltségéről a hatályos előírások szerint. A
négyévszakos abroncsokat a Közvetítő nem fogadja el. Amennyiben a Tulajdonos vásárolt
flottakezelési szolgáltatást a Közvetítő köteles gondoskodni a gumiabroncsok időben való
felszereléséről, amennyiben a Tulajdonos a gumiabroncsokat a Telephelyen tárolja.
6.12 Amennyiben a Megbízási Szerződés a Tulajdonos és a Közvetítő között legalább 30 naptári napot
elérő időtartamra jön létre, és a Megbízási Szerződés tartama alatt a Gépjármű
gumiabroncsainak cseréje (téli gumiabroncsról nyári gumiabroncsra, illetve nyári
gumiabroncsról téli gumira) esedékessé válik, úgy a Közvetítő jogosult a gumiabroncsok cseréjét
a Tulajdonos költségére elvégeztetni a kezelési költség felszámítása ellenében a 2-es számú
melléklet alapján.
6.13 Amennyiben a Tulajdonos nem parkol be a Telephelyre a Gépjárművel legkésőbb 2 órával az
elektronikus szerződéskötéskor megadott érkezési időhöz képest, anélkül hogy 24 órával
korábban erről tájékoztatást adna a Közvetítő részére, a Közvetítő jogosult törölni az ingyenes
parkolási kérelmet és visszautasíthat minden jövőbeli parkolási kérelmet, ami ugyanerre a
Gépjárműre, illetve ugyanattól a Tulajdonostól, vagy e-mail címről érkezik.

7. A GÉPJÁRMŰ BÉRBE ADÁSA
7.1

A Megbízási Szerződés megkötésével a Tulajdonos nyilatkozik arról, hogy a Bérleti Szerződésre
vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket – annak mellékleteit is beleértve – megismerte, az
azokban foglaltakat tudomásul vette és azokat magára nézve irányadónak és kötelezőnek ismeri
el.

7.2

Amennyiben a Gépjármű Bérlő részére bérbeadásra kerül, úgy a Tulajdonos arra az időszakra
vonatkozóan, melyre a Bérleti Szerződés létrejött és amennyiben teljesítésre került, bérleti díjra
jogosult. A bérleti díjat a Bérlő köteles megfizetni, és a Közvetítő jogosult annak átvételére. A
Tulajdonos és a Bérlő közötti Bérleti Szerződés alapján a Tulajdonosnak járó bérleti díj vagy a
Gépjárművel a Bérlő által megtett kilométerek alapján vagy a bevételek megosztásával - ahogy
az elektronikus szerződéskötés során a Közvetítő arról a Tulajdonost tájékoztatta - kerül
kiszámításra.
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Amennyiben a Bérlő által fizetett bérleti díjak a Tulajdonos és a Közvetítő között megosztásra
kerülnek, a Tulajdonos ezek online szerződéskötési folyamat során meghatározott százalékára
jogosult. A megosztásra kerülő bérleti díj tartalmazza a Bérlő által fizetett bérleti díjat és az extra
kilométerekért fizetett díjat is, de nem tartalmazza a Bérlő által a Közvetítőnek az extra
szolgáltatásokért (pl. repülőtéri transzfer, autópálya matrica, GPS, gyerekülés) fizetett díjakat.
7.3
A 7.2 ponttól eltérően, amennyiben a Megbízási Szerződés a Tulajdonos és a Közvetítő között
legalább 30 naptári napot elérő időtartamra jön létre, úgy a felek a Megbízási Szerződésben
megállapodnak, hogy az online beparkolási folyamatban megadott összeg a havi elvárt bérleti
díj. (továbbiakban "Elvárt Bérleti Díj") Az Elvárt Bérleti Díj 30 napi lebontódásra osztódik. A
Tulajdonos nem jogosult az Elvárt Bérleti Díjra azokra a napokra vonatkozóan, mely napokon a
Gépjármű műszaki állapota a Közvetítő megítélése szerint nem teszi lehetővé a Gépjármű
bérbeadását, és erről a Közvetítő a Tulajdonost e-mailben tájékoztatta. A Közvetítő minden
naptári hónapot követő hónap 10. napjáig átutalja a Tulajdonos részére a Bérlő(k)től beszedett
bérleti díj összegét
Ha a Bérlő(k) által megtett kilométerek száma meghaladja a havi 3000 kmt úgy a Tulajdonos
jogosult az Elvárt Bérleti Díjon felül extra bérleti díjra minden egyes olyan kilométer után, mely
a havi 3000 km a fölött van. Az extra bérleti díj kilométerenkénti összege az online parkolási
folyamatban kerül megállapításra. . A Gépjármű Tulajdonosa általi kereskedelmi célú használata
a Megbízási Szerződés teljesítése során nem megengedett.
7.4

A Tulajdonosnak járó bérleti díj elszámolási módja a 7.2 és 7.3 pontok szerint a Megbízási
Szerződés elektronikus úton való megkötésekor és az ezt követő e-mailben kerül megállapításra.

7.5

A Közvetítő nem fizet bérleti díjat, azon, a parkolás ideje alatt megtett kilométerek után,
amelyek a Gépjármű technikai mozgatásából származnak (pl.: technikai mozgatás a Telephelyen
történő, tovább a mosóba szállítás és visszaszállítás). Ezen technikai mozgatásokból származó
kilométerek nem haladhatják meg bérlésenként és parkolásonként az 5 km-t.

7.6

A bérleti díj kapcsán a Tulajdonos köteles az őt terhelő adók megfizetésére és az adózási
jogszabályok betartására. Kereskedelmi célú bérbeadás ezennel kizárt.
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.

HU

HU

7.7

A Gépjárműre a Közvetítő CASCO biztosítást köt („CASCO Biztosítási Szerződés”).
a parkolás teljes idejére
vagy

DE

a bérlési idejére, amikor a Gépjármű kiadásra kerül, valamint extra kötelező felelősség
biztosítást.
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A Megbízási Szerződés megkötésével a Tulajdonos nyilatkozik arról, hogy a CASCO Biztosítási
Szerződést és annak általános szerződési feltételeit – a mellékleteit is beleértve – megismerte,
az azokban foglaltakat tudomásul vette és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen
Megbízási Szerződés tartama alatt a biztosító a Gépjárművel kapcsolatosan bekövetkezett
biztosítási eseménnyel összefüggésben kizárólag a CASCO Biztosítási Szerződés alapján teljesít
szolgáltatást még abban az esetben is, ha a Gépjármű egyéb CASCO biztosítási fedezettel is
rendelkezik. A Tulajdonos az ilyen biztosítási eseménnyel kapcsolatosan azonos kockázatokra
nem igényelhet más vagyonbiztosítási szerződés alapján szolgáltatást. A Bérlő által a Gépjármű
üzemeltetésével harmadik személynek okozott kár megtérítésére a Tulajdonos által kötött
kötelező felelősségbiztosítás szolgál alapul.
7.8

A Közvetítő külön felhívja a Tulajdonos figyelmét arra, hogy lopáskár esetén a biztosító mentesül
szolgáltatási kötelezettsége alól, ha a Tulajdonos nem rendelkezik a Gépjármű valamennyi gyári
kulcsával, valamint a biztosító által előírt egyéb tartozékokkal és dokumentumokkal.

7.9

Amennyiben a Gépjárművet a bérlet során baleset éri, meghibásodik, megrongálják, ellopják,
vagy egyéb módon a gépjárműben kár keletkezik, szükség esetén a Közvetítő intézkedik az általa
kötött CASCO biztosítás alapján a kár biztosító illetve Bérlő általi megtérítése iránt. A
Tulajdonossal szemben a Bérlő felel a bérlet során a Gépjárműben keletkezett károkért.

7.10 A Tulajdonos hozzájárul, hogy káresemény esetén a Közvetítő a Gépjármű javításával
kapcsolatosan a tárgyalások során képviselje és a Tulajdonos nevében a kárügyintézéssel és
adminisztrációval kapcsolatban a biztosító és a szerviz felé eljárjon.
7.11 Amennyiben a Gépjármű Közvetítő általi visszaszolgáltatása után a Tulajdonos észleli, hogy a
Gépjárművön bármilyen sérülés keletkezett, úgy erről 24 órán belül köteles a Közvetítőt
értesíteni. Ellenkező esetben a Közvetítő reklamációt nem fogad el a Gépjármű sérüléseivel
kapcsolatosan.
7.12 Amennyiben a Tulajdonos a közlekedési vagy parkolási szabályok Megbízási Szerződés
időtartama alatti megsértése miatt bármilyen értesítést, vagy határozatot kap, így különösen a
parkolási pótdíjakról, közigazgatási bírságokról szóló értesítést, határozatot, úgy azt köteles
haladéktalanul a Közvetítő részére megküldeni. A késedelemből eredő költségeket, károkat a
Közvetítő nem köteles megtéríteni.
8. FELELŐSSÉG
8.1

A Felek kijelentik és elfogadják a következőket: amennyiben a jelen 8. pontban az ellenkezőjére
vonatkozóan nincs rendelkezés a Közvetítő Megbízási szerződésből fakadó kötelezettségeinek
megszegéséből adódó felelősségét a Felek kizárják.

8.2

A felelősség 8.1 pontban említett korlátozása nem érvényes, amennyiben a Közvetítőt
jogszabály alapján felelős (1) haláleset, személyi sérülés, vagy egészségkárosodás miatt, mely a
Közvetítő, annak képviselőjének, vagy megbízottjának szándékos, vagy súlyosan gondatlan
károkozása miatt következik be (2) amennyiben a kár, vagy sérülés oka a Közvetítő, annak
képviselőjének, vagy megbízottjának szándékos viselkedésének, vagy gondatlanságának
köszönhető, vagy (3) amennyiben a Közvetítő súlyos gondatlanságból olyan lényeges
11
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szerződéses kötelezettségét szegi meg, mely szükséges a szerződés teljesítéséhez és amelynek
teljesítésére a Tulajdonos joggal számíthatott.
8.3

Ha a Közvetítő súlyosan és gondatlanul megszegi valamely lényeges szerződéses
kötelezettségét, a Közvetítő kártérítési kötelezettsége nem lehet magasabb, mint az ilyenkor
szokásos, ilyen jellegű szerződésekre jellemző, előrelátható károk és veszteségek összege,
amennyiben ezeket nem a Közvetítő szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartása okozta,
illetve a Közvetítő nem felelős elhalálozásért, személyi sérülésért, vagy egészség károsodásért.

9. ADATVÉDELEM
9.1

HU

A Megbízási Szerződés megkötésével Bérlő az Infotv. 5. § (1) bekezdés (a) pontja alapján
hozzájárul ahhoz, hogy a Tulajdonos a Megbízási Szerződésben meghatározott személyes adatait
a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a Megbízási 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 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 Tulajdonos a Közvetítői Szerződés megkötésével hozzájárul ahhoz, hogy a Közvetítő a
Közvetítői Szerződésben meghatározott személyes adatait a jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelően a Megbízási Szerződés ideje alatt és azt követően kezelje a célhoz kötöttség és az
egyéb adatvédelmi irányelvek betartása mellett mindaddig, ameddig a Megbízási Szerződés
alapján a Tulajdonossal szemben érvényesíthető igénye el nem évül. Az adatkezelés célja a
Megbízási Szerződés alapján a Tulajdonost megillető jogok gyakorlása és kötelezettségek
teljesítése, a jogszabályi kötelezettségek teljesítése és a Tulajdonossal vagy a Közvetítővel
keletkezett esetleges jogviták rendezése. A Tulajdonos jogosult a Tulajdonos személyes adatait
továbbadni harmadik feleknek, amenyiben és amennyire ez a Megbízási 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 Tulajdonost a róla mentett adatokról. Ezen kívül a Tulajdonosnak 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
Megbízási Szerződést teljes mértékben végrehajtották és amennyiben a törvényi rendelkezések
nem akadályozzák ezt.

DE

9.2

A Tulajdonos a Megbízási Szerződés megkötésével hozzájárul ahhoz is, hogy személyes adatait
a Közvetítő a Gépjárművel kapcsolatos szabálysértési, közigazgatási és büntető eljárásban és
más hasonló esetekben az eljáró hatóságoknak kiadja. Jogos gazdasági érdekére hivatkozással a
jogszabályi előírásokkal összhangban a Közvetítő egyéb esetekben is jogosult lehet a Tulajdonos
adatait harmadik személyek részére továbbítani, és erről minden esetben tájékoztatja is a
Tulajdonost. A Tulajdonos 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 Közvetítő
székhelyére küldött postai levélben vagy az info@beerides.com e-mailcímen történt bejelentés
révén. Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszok esetén kérjük a Tulajdonost, hogy először a
Közvetítővel vegye fel a kapcsolatot a fenti elérhetőségek valamelyikén. Jogai megsértése
esetén a Tulajdonos bírósághoz, vagy az adott felelős hatósághoz fordulhat. Adatvédelemmel
kapcsolatos bírósági eljárás kezdeményezése esetén a Tulajdonos dönthet úgy is, hogy a pert a
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

10.EGYÉB RENDELKEZÉSEK
10.1 A teljesítés helye a Közvetítő Telephelye.
10.2 A felek a szerződésből eredő bármely jogvitájuk esetére kikötik a Tatabányai Járásbíróság
kizárólagos hatáskörét és illetékességét. Amennyiben a Tulajdonos az EU valamely tagállamban
lakóhellyel rendelkező fogyasztónak minősül, úgy előfordulhat, hogy alkalmazni kell a polgári és
HU
kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és
végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és a tanács
rendeletet.
DE

Amennyiben jogilag megengedhető, a felek a szerződésből eredő bármilyen vita esetén a
düsseldorfi bíróság kizárólagos hatáskörét és joghatóságát írják elő.
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HU 10.3 A jelen ÁSZF-ben 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 2019.04.25. 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.
10.5 A Tulajdonos a szolgáltatás igénybe vételével az ÁSZF-et, valamint a Bérleti Szerződésre
vonatkozó általános szerződési feltételeket és a Bérleti Szerződés formanyomtatványt, valamint
a CASCO Biztosítási Szerződést és annak mellékleteit elolvasta, azokat elfogadta és magára nézve
kötelezőnek ismeri el.
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. számú melléklet – Bérleti Szerződés általános szerződési feltételek

2. számú melléklet – Büntetések és pótdíjak – EUR-ban értetendők és az összegek az ÁFA-t
tartalmazzák
Amennyiben a Tulajdonos nem tartja be az ezen megállapodás szerinti kötelezettségeit, a Közvetítő
jogosult a következő büntetések és pótdíjak kiszabására:
HELY
Late show up
Gépjármű kezelési költség
Szervizgarancia
Flotta kezelési szolgáltatás

HU
15
60/alkalom
16/hó
16/hó

DE
20
120/alkalom
30/ hó
30/hó

* ÁFA 27% (HU)
ÁFA 19% (DE)
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