
 
 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
 
 
 

1. Általános 
A bérlet tárgyának és tartozékainak bérbe adására kötött Gépbérleti szerződés a jelen Általános 
Szerződési Feltételekkel (továbbiakban: ÁSZF) együtt érvényes. A Bérbeadó és a Bérlő közötti 
jogviszonyra elsősorban a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak. Amennyiben valamely, az ÁSZF-
ben nem szabályozott kérdés tekintetében a Gépbérleti szerződés eltérően rendelkezik, ebben a 
kérdésben a Gépbérleti szerződés rendelkezései az irányadók.  
Bérlő hozzájárul ahhoz, hogy a Bérbeadó a Bérlő adatait ellenőrizze, a bemutatott dokumentumokról 
és a személyazonosságot igazoló okiratokról másolatot készítsen. Bérbeadó ezeket az adatokat csak 
jelen ÁSZF és a hozzá kapcsolódó Gépbérleti szerződés teljesítésével összefüggésben, illetve a 
Bérlővel történő kapcsolattartás érdekében használja fel, bizalmasan kezeli, harmadik fél részére nem 
adja át. 
 
2. Tárgy 
A szerződéskötésnek a Clear-globe Kft. (a továbbiakban: Bérbeadó) általi megerősítésével a rendelés 
visszaigazoláson, illetve a Gépbérleti Szerződésben felsorolt tárgyakat (a továbbiakban: bérlet tárgya) a 
következőkben felsorolt feltételek mellett bérbe veszi. Ezen szerződési feltételek nemcsak a bérlet 
tárgyára, hanem azok tartozékaira is kiterjednek. A bérlet tárgya és tartozékai olyan munkagépet és 
azok felszerelései, melyek Bérbeadó tulajdonát képezik és Bérbeadó által jogszerűen bérbe adhatók. 
 
3. A szerződés és időtartama, megszűnése 
A bérlet a Gépbérleti szerződés aláírásával jön létre, mellyel Bérlő elismeri, hogy előzetesen 
megismerte és elfogadta Bérbeadó honlapján közzétett ÁSZF-et. 
A szerződés időtartama a Gépbérleti szerződésben meghatározottak szerint a bérlet tárgyának Bérlő 
általi átvételétől annak Bérbeadó általi visszavételéig tart. Díjkötelesek azok a napok, amelyeken a 
bérlet tárgyával munkavégzés történik. Díjkötelesek továbbá azok a napok is, amelyeken a Bérbeadó a 
Bérlő hibájából vagy a Bérlő oldalán felmerült bármely okból nem tudja a bérlet tárgyát és tartozékait 
rendeltetésszerű használatra alkalma állapotban birtokba venni, használni. 
A határozott időre kötött Gépbérleti szerződés a határozott idő elteltével szűnik meg. 
 
4. Szállítás, egyéb költségek 
A bérleti díjon felül Bérlő köteles – legkésőbb a bérlet tárgyának átvételéig – a meghatározott kaució 
összegét Bérbeadó részére megfizetni. Amennyiben a gép szállítását Bérbeadó végzi, annak költségeit 
Bérlő köteles a Bérbeadónak előre utalással megfizetni. A Bérbeadó általi kiszállítás – ha a Gépbérleti 
szerződésben más nem szerepel – a bérlés kezdő napján előre egyeztetett időpontra történő leszállítását 
jelenti Bérlő által meghatározott magyarországi telephelyre. Amennyiben a szállítást nem Bérbeadó 
végzi, az a Bérlő felelősségére és veszélyére történik. Bérlő általi szállítás esetén a bérlés kezdő napján 
előre egyeztetett időpontban Bérbeadó telephelyén (2351. Alsónémedi, Somogyi B. u. 79.) történik az 
átvétel, illetőleg a bérleti idő utolsó napján az előre egyeztetett időpontig köteles Bérlő a bérlet tárgyát 
és tartozékait Bérbeadó telephelyére visszaszállítani. A Bérlő köteles gondoskodni arról, hogy a bérlet 
tárgya és tartozékai a visszaadáskor olyan állapotban legyenek, melyek megfelelnek az átvételkori 
állapotnak (kitakarítva, lemosva, üzemanyaggal feltöltve).  
 
 



5. Foglalás, lemondás 
Bérlő a Bérbeadó internetes honlapján (www.clear-globe.com) keresztül, vagy telefonon (06-30/681-
1948) tudja az általa kiválasztott gépet lefoglalni. Amennyiben az általa kiválasztott időpont szabad, 
úgy Bérbeadó írásban (e-mail útján) visszaigazolja a foglalást, mellyel egyidejűleg díjbekérőt küld 
Bérlő részére a kaució megfizetésére. A kaució összegét minden esetben csak utalással lehet 
megfizetni. A kaució beérkezése után Bérbeadó véglegesíti a foglalást, melyről Bérlő részére e-mailes 
értesítést küld. Bérlő a Bérbeadóval telefonon történt időpont egyeztetés alapján a bérleti idő első 
napján a gépet átveheti Bérbeadó telephelyén a bérleti díj egyidejű kifizetése mellett. 
A foglalás lemondására Bérlő részéről az alábbiak szerint van lehetőség: 
- A bérleti időpont kezdő napjától számított 1 héten túli lemondás díjmentes. 
- A bérleti időpont kezdő napjától számított 1 héten belüli lemondás esetén a lefoglalt időre vonatkozó 
bérleti díj összegének 20 %-a kerül felszámolásra Bérlő részére, mely a kaucióból kerül levonásra. A 
kaució fennmaradó része Bérlőnek visszautalásra kerül. 
 
6. Fizetés 
A Bérlő a gép foglalásakor –bérlési szándékának megerősítésére – a bérlet tárgyának megfelelő 
mértékű kaució megfizetésére köteles, melyet a bérlet tárgyának Gépbérleti szerződésben foglaltaknak 
megfelelő állapotban történő visszaadása után visszakap. A bérleti díjat Bérlő előre köteles megfizetni. 
A bérlet tárgya csak és kizárólag abban az esetben vehető át és vihető el a Gépbérleti szerződésben 
meghatározott időpontban, amikor a kaució összege és a gép bérleti díja Bérbeadó számlájára, illetőleg 
ez utóbbi készpénzes fizetés esetén pénztárába megfizetésre került. Amennyiben a szerződésben 
meghatározott bérleti idő lejárta után Bérlő a gép tovább bérlését szeretné, erre Bérbeadó lehetőséget 
biztosít abban az esetben, ha a Gépbérleti szerződés írásos kiegészítését kezdeményezik és a bérleti díj 
a következő bérleti időszakra vonatkozóan megfizetésre kerül. Ellenkező esetben Bérlő köteles 
haladéktalanul visszaszállítani a gépet Bérbeadó telephelyére. Amennyiben ezt nem teszi meg, úgy 
Bérbeadó jogosult a gépet személyesen manuálisan, vagy távolról elektronikusan működésképtelenné 
tenni. Ezen eljárás 5000 Ft-os díjjal jár, melyet Bérbeadó a kaucióból elégít ki. Bérbeadó jogosult a 
bérlet tárgyát és tartozékait a Bérlő telephelyéről, munkavégzésének helyéről elszállítani. A Bérlő erre 
az esetre kifejezetten lemond birtokvédelmi jogáról és kijelenti, hogy Bérbeadóval szemben 
birtokvédelmet nem érvényesít. 
 
7. Bérbeadó jogai és kötelezettségei 
- A Gépbérleti szerződés időtartama alatt Bérbeadó jogosult a bérlet tárgyát és tartozékait bármikor 

megtekinteni, ellenőrizni a használat rendeltetésszerűségét és a karbantartás szakszerűségét.  
- A bérlet tárgyának meghibásodása esetén csak Bérbeadó jogosult a javítás elvégzésére vagy 

elvégeztetésére. A javítás idejére cseregépet nem köteles biztosítani. 
- Bérbeadó köteles a hibákat elhárítani és a javítást elvégezni. Bérbeadó nem felel a meghibásodott 

gép állása miatt keletkezett károkért.  
- A Gépbérleti szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Bérlő köteles a bérlet tárgyát 

és tartozékait a szerződésben foglaltak szerint haladéktalanul visszaszolgáltatni Bérbeadó részére. 
Amennyiben a Bérlő ezen kötelezettségének a Bérbeadó felszólítása ellenére nem tesz eleget, a 
Bérbeadó jogosult a bérlet tárgyát és tartozékait a Bérlő telephelyéről, munkavégzésének helyéről 
elszállítani. A Bérlő erre az esetre kifejezetten lemond birtokvédelmi jogáról és kijelenti, hogy 
Bérbeadóval szemben birtokvédelmet nem érvényesít.  

 
8. A Bérlő jogai és kötelezettségei 
- A bérleti idő alatt a Bérlő köteles a bérlet tárgyát és tartozékait a tőle elvárható legnagyobb 

gondossággal kezelni, ápolni, karbantartani és megóvni a túlterheléstől. Ennél figyelembe kell 
venni a Bérbeadó által elmondott és a Bérlő részére átadott Használati utasításban foglaltakat. 
Változtatásokat vagy átalakításokat Bérlő a bérlet tárgyán és tartozékain nem végezhet. Bérlő 
köteles a Bérbeadó tulajdonán a Bérbeadó által elhelyezett táblákat, matricákat, ill. egyéb 
információs feliratokat rajta hagyni és megóvni.  

- Bérlő köteles a bérlet tárgyát és tartozékait a rájuk vonatkozó Használati utasítás szerint kellő 
gondossággal használni, kezelni, megóvni, különös hangsúllyal az akkumulátorok karbantartására, 



zsírzásra. 
- Köteles a bérlet tárgyát és tartozékait a bérleti idő lejáratakor Bérbeadó telephelyére visszaszállítani 

az átvételkori állapotában. 
- Bérlő köteles a birtokában és használatában lévő gép és tartozékait a rendelkezésére álló összes 

eszközzel megvédeni a lopással, károkozással szemben, így azt használaton kívül minden esetben, 
bármely rövid időre is lezárni, benne értéket nem hagyni, zárt, őrzött helyen tartani.  

- Bérlő viseli az esetleges elvesztés, eltulajdonítás, sérülés, károkozás, vis maior veszélyeit. 
- Bérlő vállalja, hogy a bérlet tárgyának és tartozékainak esetleges sérülés, rongálódása, elvesztése, 

eltulajdonítása esetén a Bérbeadót haladéktalanul szóban és írásban értesíti. 
- Bérlő köteles a saját költségén megvédeni és mentesíteni a bérlet tárgyát és tartozékait harmadik fél 

beavatkozásaival (pld. végrehajtás) szemben. A fenyegető vagy már végrehajtott beavatkozásokat 
haladéktalanul jeleznie kell a Bérbeadó felé. A Bérlő nem jogosult elidegeníteni vagy elzálogosítani 
a bérlet tárgyát és tartozékait. A használatot, bérleti jogot harmadik fél részére át nem adhatja. 

- Bérlő felelős minden törvényi és hatósági előírás, rendelet vagy kötelezettség betartásáért. 
- Bérlő köteles a bérlet tárgyát és tartozékait lemosva, kitakarítva, a gépet feltöltött 

üzemanyagtankkal visszaszállítani. Amennyiben ezen kötelezettségét elmulasztja, úgy a Gépbérleti 
szerződésben meghatározott összeg megfizetésére köteles Bérbeadó felé.  

- Bérlő a bérlet tárgyát és tartozékait csak a Bérbeadóval előre egyeztetett helyen használhatja 
munkavégzésre. A munkavégzés helyének 500 m-es hatósugarát a bérlet tárgyával és tartozékaival 
nem hagyhatja el. Ezen kötelezettségének megszegése esetén Bérbeadónak jogában áll a bérlet 
tárgyát haladéktalanul személyesen manuálisan vagy távolról elektronikusan blokkolni, a további 
munkavégzést megakadályozni. Ezen eljárás Bérlő által 5000 Ft-os díj megfizetésével jár, melyet 
Bérbeadó a kaucióból jogosult levonni. 

- Bérlő a bérlet tárgyának visszaszállításakor köteles Bérbeadónak a gép összes átvett tartozékát, a 
gép kulcsait, az átvett, géphez tartozó papírokat (pld. Használati, kezelési utasítás stb.) Bérbeadó 
részére visszaszolgáltatni. Amennyiben ezen kötelezettségeit elmulasztja, a Bérbeadónak ebből 
kifolyólag felmerült költségeit köteles haladéktalanul megtéríteni.  

 
9. Felelősségi szabályok 
- A Bérlő a bérlet tárgyának és tartozékainak használatára, kezelésére és megóvására vonatkozó 

kötelezettségeinek be nem tartásából, illetve a bérlet tárgyának és tartozékainak rendeltetésellenes 
használatából adódó minden, a bérlet időszaka alatt bekövetkező és ismertté vált, illetőleg a bérlet 
időszaka alatt bekövetkező és annak leteltét követő 2 héten belül ismertté váló kárért és költségért 
teljes anyagi felelősséggel tartozik. Felel minden olyan kárért, amely a Bérbeadó részére az előbbi 
kötelezettségek megsértésből adódik. 

- Amennyiben a Bérlő a bérleti idő letelte után a bérlet tárgyát és tartozékait kellő indok nélkül nem 
szolgáltatja vissza, a Bérbeadó jogosult a Gépbérleti szerződést azonnali hatállyal felmondani, a 
bérlet tárgyát és tartozékait a Bérlőtől elszállítani. A Bérbeadó ebből eredő minden költségét Bérlő 
köteles Bérbeadónak megfizetni.  

- A bérlet tárgya használatának harmadik fél részére történő átadása szerződésszegésnek minősül, 
mely Bérbeadó részéről azonnali hatályú felmondást eredményez, Bérlő köteles valamennyi ebből 
adódó kárt Bérbeadó részére megtéríteni. 

- Bérlő a tönkremenetel elvesztés, sérülés következtében beálló minden, a bérlet időszaka alatt 
bekövetkező és ismertté váló, illetőleg a bérlet időszaka alatt bekövetkező és annak leteltét követő 
2 héten belül ismertté váló kárt, költséget köteles Bérbeadó részére haladéktalanul megtéríteni, így 
különös eltulajdonított alkatrész árát, szerelési díjat, utazási és egyéb költséget. Az ilyen összeg 
kártérítéskénti megfizetése nem mentesíti Bérlőt a bérleti díj összegének megfizetése alól, illetőleg 
Bérbeadó felé bérleti díjcsökkentési vagy visszatérítési igénnyel nem élhet. A felszerelés 
hiányossága miatt adódott kárért Bérbeadót akkor terheli felelősségi, ha Bérlő kétséget kizáróan 
igazolja, hogy az a Bérbeadó durva hanyagsága vagy szándékossága következtében keletkezett. 

- Bérlő haladéktalan hibabejelentését követően Bérbeadó az olyan javításokat, amelyek a 
rendeltetésszerű használat vagy gyártási hibák miatt válnak szükségessé, saját költségére, míg a 
rendeltetésellenes használatból, illetve harmadik fél magatartásából eredő hibákat Bérlő költségére 
végzi el. A javítás ideje alatt a bérlet tárgyának használatát Bérbeadó felfüggesztheti. Amennyiben a 



javításra a Bérlő hibáján kívül kerül sor, úgy Bérlő a bérleti díj összegéből időarányos 
visszatérítésre, vagy a lehetőségek szerint a bérleti idő meghosszabbítására jogosult.  

- Amennyiben a hiba a Bérlő rendeltetésellenes használata, vagy harmadik fél magatartására 
vezethető vissza, abban az esetben a javítás időtartama alatt a Bérlő díjfizetési kötelezettsége 
fennáll. Amennyiben nem a Bérlő hibájából eredő javítást a Bérbeadó a Bérlőnek is megfelelő 
határidőn belül elvégezni nem tudja, a Bérlő a szerződéstől elállhat, a fennmaradó bérleti időre 
járó, előre megfizetett bérleti díjat Bérbeadótól kérheti, aki köteles azt visszafizetni. A Bérlő ezen 
túlmenően Bérbeadó felé kártérítési igényt nem támaszthat.  

- A nem megfelelő tankolásból eredő minden meghibásodás költségét Bérlő köteles megfizetni 
Bérbeadó részére.  

- Ha a Bérlő megsérti a Gépbérleti szerződésből, illetőleg jelen ÁSZF-ből adódó bármely 
kötelezettségét és azt az írásbeli felszólításban megjelölt határidőre nem orvosolja, vagy ellene 
felszámolási-, csőd- vagy végelszámolási eljárást indítanak, akkor Bérbeadó – Bérlő felé fennálló 
fizetési és kártérítési igényeinek a fenntartása mellett – azonnal birtokba veheti a bérlet tárgyát és 
tartozékait, ebből a célból Bérlő telephelyére, létesítményeibe, helyiségeibe, munkavégzésének 
helyszínére – a bérlet tárgyának és tartozékainak elszállítása végett – beléphet. 

- A Bérbeadó a bérlet tárgyának és tartozékainak kezelésével és megóvásával kapcsolatos 
kötelezettséget be nem tartásából eredő károkról kárfelvételi jegyzőkönyvet vesz fel, melyet postai 
vagy elektronikus úton eljuttat Bérlő részére. Amennyiben Bérbeadó a kárfelvételi jegyzőkönyvben 
foglalt károkozásokkal kapcsolatosan 5 munkanapon belül Bérlőtől írásban nem kap észrevételt, 
úgy az abban foglalt károkozások tényét és az okozott kár mértékét Bérlő részéről elismertnek 
tekinti és a kárfelvételi jegyzőkönyvben szereplő kár összegéről Bérlőnek kárbekérő levelet bocsát 
ki, és amely összeget Bérlő 8 napon belül köteles Bérbeadó részére megfizetni. 

- A bérlet tárgyának és tartozékainak helyrehozhatatlan károsodása, megsemmisülése, jogtalan 
eltulajdonítása esetén – mely tényről Bérbeadót haladéktalanul értesíti – a Bérlő köteles megfizetni 
a bérlet tárgyának és tartozékainak a Gépbérleti szerződésben meghatározott értékét. 

 
10. Egyéb 
- Ha az ÁSZF valamely rendelkezése semmis lenne, akkor ez a többi rendelkezést nem érinti.  
- Felek között esetlegesen felmerülő jogviták esetén kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság 

kizárólagos illetékességét. 
- A Bérlő és a Bérbeadó közötti kommunikáció hivatalos nyelve a magyar, mind szóban, mind 

írásban. Felek megállapodnak abban, hogy az egymáshoz intézett felmondások, felszólítások, 
észrevételek csak írásban alkalmazhatók joghatályosan. Felek elfogadottnak tekintik az 
elektronikus úton e-mail formájában történő kommunikációt. 

- A Gépbérleti szerződés bármilyen módosítása, kiegészítése írásos formában történhet mindkét fél 
egyetértésével úgy, hogy a szerződésnek a módosítással nem érintett része változatlan marad. 

- Az aktuális ÁSZF a Bérbeadó honlapján megtekinthető, az esetleges változások is a honlapon 
kerülnek közzétételre, a változásokról külön értesítést Bérbeadó nem köteles küldeni. 

- Jelen ÁSZF-ben vagy a Gépbérleti szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar 
jog rendelkezései, elsősorban a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény, illetve az esetlegesen helyébe lépő jogszabályok az irányadók. Amennyiben magasabb 
jogszabály a jelen feltételrendszer valamely pontját érvényteleníti, úgy annak helyébe az adott 
jogszabály elvei az irányadóak, de ez nem korlátozza a többi feltételpont érvényességét. Valamely 
rendelkezés vagy egy részének érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezést, valamint a 
rendelkezés többi részének érvényességét.  

 
 
Kalocsa, 2019. május 20. 
 

  


