	
  
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
I. Szerződő felek:
Bérbeadó a ZO-MOTO Kft. (1174 Budapest, Melczer u. 5.; adószám: 24211675-2-42) az alább felsorolt feltételekkel a saját
motorjait adja bérbe.
Bérlő lehet természetes személy vagy jogi személy is, azonban a bérmotor vezetője csak a bérleti szerződésben meghatározott
természetes személy lehet, aki betöltötte 25. életévét és legalább 2 éve rendelkezik „A” kategóriás jogosítvánnyal.
A szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak a szerződésben foglaltak megtartására.
A jelen szerződést érintő bármely nyilatkozatot - a szerződésben foglaltak kivételével - kizárólag írásban lehet érvényesen megtenni.
Bármilyen hamis adat szerződésbe foglalása, vagy a szerződés be nem tartása, a szerződés azonnali hatályú felmondását és a vétkes
teljes kártérítési felelősségét vonja maga után.
II. Megrendelés és foglalás, a bérleti díj megfizetése
A végleges foglalás a bérleti díj megfizetésével történik.
Előfoglalásnak tekintjük az e-mailen, telefonon, személyesen történő időpontegyeztetést mindaddig, amíg a bérleti díj megfizetésre
nem kerül. Ha az előfoglalás megkezdésétől számított 48 órán belül a bérleti díj megfizetése nem történik meg, úgy az előfoglalást
töröljük.
A bérlet megkezdésekor minden esetben fedezetet (kauciót) kérünk. A bérleti díj és a fedezet megfizetése nélkül a motort nem áll
módunkban átadni, a továbbiakra a lemondási feltételek vonatkoznak. Egy bérleti szerződés megkötésekor egy
kedvezményjogosultság használható fel. Kedvezmények nem vonhatók össze.
A bérleti díj megfizetése történhet készpénzzel, bankkártyával (VISA, MasterCard, Maestro) vagy banki átutalással. A kaució
megfizetése történhet készpénzzel, bankkártyával, banki átutalással, vagy bankgaranciával. A kaució a motor sérülésmentes
visszahozatala esetén teljes egészében a Bérlő számára visszafizetésre kerül.
A foglalás Bérlő részéről történő lemondása esetén a Bérlő által megfizetett bérleti díjat regisztrációs napidíjjal csökkentve (5.000,Ft/bérleti nap) fizetjük vissza.
Bérbeadó fenntartja magának a jogot a bérlet indok nélküli lemondására. Ekkor a bérleti díjat visszafizeti Bérlő részére. Bérbeadó
továbbá fenntartja a jogot, hogy a lefoglalt bérmotor helyett más típust bocsásson a Bérlő rendelkezésére. Olcsóbb bérleti díjú
bérmotortípus felajánlása esetén Bérbeadó a díjkülönbözetet Bérlő számára megtéríti.
III. Bérmotor használata
A bérmotor kizárólag “A” kategóriás jogosítvánnyal rendelkező Bérlő által vezethető. A motort kizárólag azon személy vezetheti, aki
a bérleti szerződésen szerepel. A Bérlőt felelősség terheli a szerződést, a bérmotor állagát, jogi helyzetét vagy egyéb körülményeit
károsan érintő következményekért, ezt eredményező magatartásért, cselekedetért.
Bérlő a bérmotort az Európai Unió, Svájc és Horvátország területén használhatja.
Bérlőnek tilos a bérmotort alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt vezetnie. Tilos a bérmotorral büntetendő cselekmények
elkövetése.
Bérlőnek tilos a bérmotort sportrendezvényeken neveznie és/vagy versenycélokra használnia. A bérmotort versenypályán és szilárd
burkolattal nem rendelkező terepen használni tilos.
IV. Bérleti díj, bérleti idő és a bérmotor visszaadása
A bérleti díj a Bérbeadó mindenkor érvényes árlistáján szerepel vagy a Bérlő és a Bérbeadó közötti megállapodáson alapul. A bérleti
díj magában foglalja a korlátlan kilométer-használatot, a kötelező felelősségbiztosítást és a teljeskörű CASCO biztosítást, valamint a
motor tisztításának költségét.
A bérleti szerződés minden esetben határozott időtartamú, melynek alapegysége 1 nap, azaz 24 óra.
A motor bérleti idő lejárta előtti visszaadása esetén a Bérbeadó bérlei díjat vagy egyéb díjat nem térít vissza. A bérlet időtartamának
meghosszabbítására csak előzetes egyeztetés illetve a bérleti díj megfizetése után nyílik lehetőség.
60 percen túli késedelmes visszahozatal esetén plusz egy bérleti napot számolunk fel.
A bérmotort, felszereléseit, tartozékait és a jármű okmányait a szerződésben megállapított bérleti idő lejárta után, az átadáskor
megegyező üzemanyagszinttel (tele tank), sérülésmentes állapotban kell átadni, a szerződésen szereplő időben.
A bérmotor bármilyen tartozékának, okmányának hiányzása esetén (pl. forgalmi, rendszámtábla, indítókulcs, stb.) pótdíjat számítunk
fel. A pótdíjszámítás alapja a keletkezett költségek, plusz az ügyintézési díj. A visszaadás tényét, kilométeróra állását és az esetleges
új sérüléseket a bérmotoron, a szerződés megszegését, a felek a bérleti szerződésen, a visszavételkor aláírásukkal hitelesítik.
A Bérlő viseli a bérlet időtartama alatt a bérmotor rendeltetésszerű használatával kapcsolatos valamennyi költséget (pl.:
üzemanyagköltség, autópályadíj, parkolási díj, garázs díj, bírságok stb.).
A Bérbeadó jogosult a szerződés azonnali felmondására, ha a Bérlő a szerződést megszegi. Ebben az esetben a Bérbeadónak joga van
a bérmotort önhatalmúlag visszavennie a Bérlőtől.
A Bérlő feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben bármilyen módon ellenállást tanúsítana a bérmotor a
Bérbe adó, vagy ennek igazolt meghatalmazottja által történő elszállításával szemben, a Bérbeadó vagy az igazolt meghatalmazottja
jogosult a Bérlő ellenállását megtörni és a bérmotort saját birtokába vonni. A Bérlő kifejezetten megerősíti, hogy az ellenállás
előzőek szerinti megtörése nem minősül tilos önhatalomnak illetve önbíráskodásnak.
V. Biztosítás
A Bérlő által fizetendő díj magában foglalja a Magyarországon törvény szerint előírt kötelező felelősségbiztosítást és a teljeskörű
CASCO biztosítást.
A bérmotorral történt vétlen baleset esetén minden esetben szükség van rendőri intézkedésre, rendőri igazolásra a balesetről, egy
szabályosan kitöltött, minden, a balesetben résztvevő fél által aláírt, európai formátumú baleseti bejelentőre. Ennek hiányában a teljes
kárt a Bérlőnek kell megtérítenie.
A bérmotoron önhibából bekövetkező károkra a kötelező felelősségbiztosítás nem vonatkozik. Erre az esetre a teljeskörű CASCO
biztosítás terjed ki. A CASCO biztosítás 10%, de minimum 100.000,- Ft azaz egyszázezer forint önrésszel törés- és lopáskár esetén
alkalmazható.
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A motorvezető nem megfelelő vezetői magatartása esetén a Bérlő a bérmotorban keletkezett valamennyi kárért teljes anyagi
felelősséget vállal.
A bérmotor indítókulcsának elvesztése esetén azonnal értesíteni kell a Bérbeadót. Az ezzel kapcsolatos összes költséget a Bérlő
fizeti.
VI. Bérlő, motorvezető magatartása baleset ill. káresemény esetén
A Bérlő (jogosult vezető) baleseteknél/egyéb károknál köteles közvetlenül és haladéktalanul, de legkésőbb 1 órán belül a Bérbeadót
és a rendőrséget értesíteni, a kárnál/balesetnél résztvevőket és az esetleges tanúkat név és cím szerint jegyzőkönyveztetni.
Kárnyilatkozatot átadni csak a Bérbeadó beleegyezésével megengedett. A szükséges mentési és javítási intézkedések minden esetben
a Bérbeadó feladatai, azokat Ő kezdeményezi.
A Bérlő kötelezi magát, hogy késedelem nélkül részletes baleseti jelentést készít a Bérbeadónak. A Bérlő teljes mértékben
felelősségre vonható, ha a Bérbeadót nem értesíti késedelem nélkül, legkésőbb 1 órával a baleset vagy lopás megtörténte után.
Amennyiben a Bérlő a kárügyintézéshez szükséges okmányokat nem adja le a káreseményt követő 24 órán belül, a késedelmes
javítási és ügyintézési időből eredő károkat köteles a Bérbeadónak megtéríteni.
Lopáskár esetén a Bérlő köteles haladéktalanul feljelentést tenni a rendőrségen is, az erről készült jegyzőkönyvet a Bérbeadó
rendelkezésére bocsátania.
VII. A bérmotor meghibásodása
A Bérbeadó vállalja a bérmotoron előforduló javítási költségeket, amennyiben azok a rendeltetésszerű (az üzemeltetés és/vagy a
közlekedés biztonságának megfelelő) használat során keletkeznek. A Bérlő, amennyiben meghibásodást észlelt, kötelessége azt
telefonon a Bérbeadónak haladéktalanul bejelenteni.
A Bérbeadó nem vállal kötelezettséget a bérmotor esetleges meghibásodása esetén felmerült károkért. Bérbeadó nem vonható
felelősségre a Bérlő bármilyen bérmotorral történő tevékenységével kapcsolatos tárgyi vagy személyi sérülésért, okozott kárért.
A bérleti szerződés időtartama alatt Bérbeadó nem köteles a sérült bérmotort cserélni.
A Bérlő a bérmotor üzembiztonsága érdekében köteles ellenőrizni a motor napi használata előtt, a világító berendezéseket, a fékek és
a kormányberendezés helyes működését, illetve a hűtőfolyadék-, motorolaj-, fékfolyadék-, és kuplungfolyadék szintjét.
A Bérlő teljes és feltétlen kártérítési kötelezettséggel tartozik, az előzőekben foglaltak elmulasztása, valamint gondatlan, nem
rendeltetésszerű használatból eredő, a bérmotoron keletkezett motor, karosszéria, váz, futómű, fékrendszer és minden egyéb rész
károsodása esetén.
VIII. Bérlő felelőssége
A Bérlő felelős minden, a bérleti idő alatt a bérmotoron előállt jogi, pénzügyi és egyéb hátrányokért és károkért, beleértve a
bérmotornak a biztonságos közlekedésre vonatkozó hiányosságait is.
Bérbeadó a Bérlőre terheli a Bérlő által okozott összes kárt és járulékos költségeket (pl.: szakvélemény, szállítási költségek,
napidíjak). A Bérbeadó ragaszkodik kártérítési igényéhez/igényeihez.
A Bérlő köteles a bérlés ideje alatt a bérmotorra kiszabott bírságok és egyéb térítési díjak (parkolójegy, gyorshajtás, stb.)
megfizetésére. Amennyiben valamely bírságot a bérlés után utólag, a Bérbeadó közbenjárásával fizeti meg a Bérlő, a bírságon felül
az ügyintézési díjat is meg kell fizetnie.
A Bérlő a bérmotort, és annak tartozékait az elvárható legnagyobb gondossággal köteles használni és a bérmotor, valamint
okmányainak őrzéséről gondoskodni.
A Bérlő teljes kártérítési felelősséggel tartozik, ha a bérmotort alkoholos, vagy kábítószeres és/vagy egyéb bódulatkeltésre alkalmas
szer befolyásoltsága alatt vezette, valamint ha a motort nem a szerződésben megjelölt személy vezette.
IX. Adatvédelem
A Bérbeadó kötelezi magát, hogy a Bérlőről tudomására jutott tárolt adatokat kizárólag a bérbeadási együttműködés érdekében, vagy
saját értékesítési és marketing céljaira használja, azokat harmadik félnek ki nem adja.
Abban az esetben, ha a Bérlő a járművet a szerződés lejárta után 24 órán belül nem szolgáltatja vissza, vagy a Bérlő bérleti
szerződésben szereplő adatai nem valódiak, vagy bármely egyéb jogvita esetén, a Bérbeadó jogosult a személyi adatokat harmadik
személynek átadni.
Bérlő beleegyezik abba, hogy Bérleti Szerződéssel és Bérlő személyes adataival kapcsolatos információkat Bérbeadó átadja a
hatóságoknak, valamint különböző bírságok és egyéb pótdíjfizetési kötelezettségek behajtása során eljáró egyéb szervezeteknek.
X. Egyéb rendelkezések
A bérmotor átvételét követően minden reklamációval köteles a Bérlő a Bérbeadóhoz fordulni.
A Bérlő a szerződés aláírásával egyoldalú kötelezettséget vállal arra, hogy rendeltetésellenes használatból, jelen szerződés vagy a
bérleti szerződés és a bérleti feltételek megszegéséből, vagy egyéb károkozásból eredően a bérmotorban, vagy annak tartozékaiban
kár keletkezik, a kár összegét készpénzben, a kár megállapításától számított 8 napon belül megtéríti. A Bérlő jogosult a kár
megállapításához független igazságügyi szakértő, vagy hivatalos márkaszerviz szakvéleményét kérni.
A Bérlő a szerződés aláírásával egyoldalú és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a bérleti feltételeket
megszegi, az ebből eredő fizetendő pótdíjakat haladéktalanul (a bérmotor visszaadásakor) készpénzben megfizeti.
A Bérleti feltételek megszegésekor fizetendő pótdíj fizetési kötelezettség megállapításával kapcsolatban, a szerződő felek között
esetleg felmerülő (jog)vita esetén, mindig a Bérbeadó álláspontja az irányadó, ennek ellenkezőjét a Bérlőnek kell hitelt érdemlően
bizonyítania.
A jelen szerződésből eredő jogvita esetére, a Pesti Központi Kerületi Bíróság a kizárólagos illetékes.
A szerződő felek kijelentik, hogy ha a szerződési rendelkezésekből bármely feltétel semmis lenne, a szerződést a szerződő felek e
feltétel nélkül is megkötnék.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.
Érvényes 2013. szeptember 9-től visszavonásig.	
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