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GÉPJÁRMŰ BÉRLET ÉS FLOTTAKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
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amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai utca 3.
Cégjegyzékszám: 01-10-041633
Adóigazgatási szám:
mint Bérlő

másrészről a
ALD Automotive Magyarország Autópark-kezelő és Finanszírozó Kft.
Székhely: 1133 Budapest, Váci Út 76
Cégjegyzékszám: 01-09-701075
Adószám: 12738867-2-44
Bankszámlaszám: 10918001-00000024-99490005
mint Bérbeadó
között alulírott helyen és időpontban.

Preambulum

Jelen szerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.)
81. * szerinti, a Bérlő 2017.06.28. napján megindított „Gépjármű bérlet és fiottakezelési szol
gáltatások nyújtása” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárása eredményeként (KE/TED szám:
2017/S 122-246880) (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás),- melyben Bérlő Bérbeadót ne
vezte meg az eljárás nyerteseként, - kötik a Felek.

Felek kijelentik, hogy a Szerződés és mellékletei a közöttük lévő megállapodás valameimyi
feltételét tartalmazzák, Így a Szerződésbe és mellékleteibe nem foglalt korábbi megállapodá
sok hatályukat vesztik.

Felek kijelentik, hogy nem válik a Szerződés tartalmává minden szokás, amelynek alkalmazá
sában a felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet egy
más között kialakítottak, továbbá minden olyan szokás ás gyakorlat, melyet az adott üzletág
ban a hasonló jellegű Szerződés alanyai által széles körben ismernek és rendszeresen alkal
maznak.

Felek megállapítják, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a szerződéshez űzi-
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kailag nem csatolt lefolytatott közbeszerzési eljárás felhívása, we egyéb közbeszerzési doku
mentumok, valamint Bérbeadó benyújtott ajánlata.

A Felek közötti jogviszony tartalmát a Szerződés és annak mellékletei határozzák meg. A
Szerződés Fő szövege valamint mellékletei közötti ellentmondás esetén a Szerződés Fő szöve
gének rendelkezései alkalmazandóak.

Felek közötti vita, jogvita elbírálásához elsősorban a szerződés rendelkezéseit, valamint a
szerződéshez kapcsolódó műszaki melléklet(ek)ben foglaltakat kell Figyelembe vemti.
Amennyiben a szerződés és a műszaki melléklet a vitás kérdésre nem tartalmaz rendelkezést,
sorrendben elsősorban Bérbeadó ajánlatában, másodsorban a közbeszerzési dokumentumok
ban (ideértve a közbeszerzési eljárásban adott kiegészítő tájékoztatást is) foglaltak az irány
adóak.

1. A szerződés tárgya

1.1 Felek szerződést kötnek gépjárművek bérlete és gépjárművek üzemeltetésére vonatkozó
fiottakezelési szolgáltatások (a továbbiakban: fiottakezelés) tárgyában oly módon, hogy a
szerződés hatálya alatt Bérlő az 1.3., 1.4. (estei bérlet), és ‘7.1. pont szerinti gépjárművek bér-
bevételére és azokhoz kapcsolódóan fiottakezelési szolgáltatások igénybevételére jogosult,
míg Bérbeadó az 1.3., 1.4., és 7.1. pontban meghatározott gépjárművek bérbeadására és a
szerződésben, továbbá a műszaki melléklet(ek)ben meghatározott flotta- szolgáltatások nyúj
tására köteles.

1.2 Bérbeadó a jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint 111 db + 34 db (30 %)‚
azaz összesen 145 db, a jelen szerződés 1.3. pontja szerinti kategóriákban meghatározott
gyártmányú, típusú, felszereltségű, teljesítményű és mennyiségű — a műszaki leírásban meg
határozott állapotú gépjármű Bérlő igényei szerint meghatározott bérbe adására vállal kötele
zettséget Bérlő részére a szerződés hatálya alatt.

1.3 Bérbeadó az alábbi kategóriákban meghatározott gyártmányú és típusú gépjárműveket
biztosítja, és üzembe helyezetten adja bérbe a szerződés hatálya alatt:

a) „Al” kategóriában
Volkswagen gyártmányú Crafler 35 dobozos HT 2.0 SCR TIM 103 kw 140 LE típusú

dízel üzemű haszongépjármű (dobozos kivitelben)
A gépjárművek üzemanyag fogyasztása ECE 99/100 vegyes (1/100 km): 7.60

b) „A2” kategóriában
Volkswagen gyártmányú Caddy dobozos 2.0 SCR TIM Trendline 75 kw 102 LE típu

sú dízel üzemű kishaszon gépjármű (dobozos kivitelben)
A gépjárművek üzemanyag fogyasztása ECE 99/100 vegyes (VI 00 km):4.70
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c) ‚$ 1” kategóriában
Skoda gyártmányú Fabia Combi Ambition 1.0 TSI 81 kw/110 LE típusú benzin üze

mű személyautó (kombi kivitelben — kisautó kategória)

A gépjárművek üzemanyag fogyasztása ECE 99/100 vegyes (11100 km):4.40

d) „B2” kategóriában
Skoda gyártmányú Fabia Combi Ambition 1.0 TSI 81 kwh 10 LE típusú benzin üzemű

személyautó (kombi kivitelben — kisautó kategória)
A gépjárművek üzemanyag fogyasztása ECE 99/100 vegyes (11100 km):4.40

e) „C1” kategóriában
Skoda gyártmányú Octavia Combi Style 1.4 TSI 110kw/l 5OLE típusú benzin üzemű

személyautó (kombi kivitelben — alsó középkategória)
A gépjárművek üzemanyag fogyasztása ECE 99/100 vegyes (VI 00 km):5.30

O „C2” kategóriában
Volkswagen gyártmányú Touran Comfortline 2.0 TDI BMT 110kw 15OLE típusú dí

zel üzemű személyautó (egyterű kivitelben — alsó középkategória)
A gépjárművek üzemanyag fogyasztása ECE 99/100 vegyes ([/100 km):4.60

g) „D” kategóriában
Volkswagen gyártmányú Passat Limousine Highline 2.0 TDI DSG 110kw 15OLE tí

pusú dízel üzemű személyautó (kombi kivitelben — középkategória)
A gépjárművek üzemanyag fogyasztása ECE 99/100 vegyes (11100 km):4.50

h) „D2” kategóriában
Seat gyártmányú Alhambra 2.0 TDI DSG Style Premiuml 10kw/l SOLE típusú dízel

üzemű személyautó (egyterű kivitelben — középkategória)
A gépjárművek üzemanyag fogyasztása ECE 99/1 00 vegyes ([/100 km):5.20

Az egyes kategóriákba tartozó gépjárművek részletes műszaki paramétereit a szerződés 1.
számú melléklete tartalmazza.

1.4 Eseti bérlet

Bérlő jogosult arra, hogy abban az esetben, ha az 1.3. pont szerinti kategóriák valamelyikében
átmeneti időszakra (néhány napra, hétre vagy hónapra) van szüksége gépjármüre, erre vonat
kozó igényét a 2. számú melléklet szerint elkészített „Eseti igény bejelentő” kitöltésével és
Bérbeadónak történő megküldésével megtegye. Az eseti bérlettel érintett gépjárművekre
ugyanazok a minimum követelmények vonatkoznak, mint az átmeneti cseregépjárművekkel
kapcsolatban a jelen szerződés 5.1.8. i) pontjában megfogalmazottak. Bérbeadó köteles 3 na
pon belül a megrendelt gépjárművet a szerződésben meghatározott napi, heti vagy havi díjon
biztosítani, a 2. pontban részletesen meghatározottak szerint. A bérlői használat időpontja
nem lehet kevesebb, mint egy nap és nem haladbatja meg hat hónapot. Az eseti bérlet kereté
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ben szolgáltatott gépjárművek életkora nem haladhatja meg a két évet és fiitásteljesítménye az
50.000 km-t.

2. Bérleti, Ilottakezelési és eseti bérleti díj

2.1 Bérbeadó a bérleti és a flottakezelési díj számításánál figyelembe vette, hogy a gépjármű
vek tervezett éves fiitásteljesítménye minden kategóriában 30.000 km/év +1- 5 %.

2.2 A 2.1 pontban foglaltak szem előtt tartásával Bérlő Bérbeadónak havonta bérleti díjat és
flottakezelési díjat, (a továbbiakban együttesen; szolgáltatási díjat) köteles fizetni. Ezen túl
menően az eseti bérleti igények alapján eseti bérleti díjat köteles fizetni, melyet a tényleges
bérleti időszak (2.5.1. pont: napi, havi vagy heti) figyelembe vételével a havi szolgáltatási
díjjal együtt jogosult Bérbeadó Bérlőnek felszámítaiii.

2.3 A bérleti díj összege a szerződés fbtamidejének végéig egy autóra vetítve az alábbiak sze
rint kerül meghatározásra:

. . . . Nettó havi ŰÖW~Gepkocsi kategona FtJh~r~t~

Al
A2
Bi

cl
C2
Dl
D2

79 790
39 698
21 925
27055
42 526
75 055
65 969
67 588

A tárgyhónapban számlázandó bérleti díj a tárgyhónapban bérelt autók számának, valamint az
autónkénti bérleti díjnak a szorzata lesz, összesítve a bérelt autó állományra.

2.4 A flottakezelési szolgáltatásért Bérlő Bérbeadó részére havonta — átalány jelleggel - flot
takezelési díjat köteles fizetni. A fiottakezelési díj összege egy autóra vetítve az alábbiak sze
rint kerül meghatározásra.

Nettó havi flottakezelési
díj

Ft/hó
51 770
41 320

4

. ...Q Iku1omr~0 Magyaro~~9 KI’.
1 Lx, Cs., Wc~ úl 76.

Adf,~zám 12738367.2.~
TeL; 802-5800 Fax 802.5830

Gépkocsi kategória

Al
A2



ii

B2
C’
C2
Dl
D2

48 145
49013
56410
62914
68 535
69 026

A fizetendő fiottakezelési díjat a tárgyhónapban használt autók darabszáma és a táblázatban
meghatározott flottakezelési díj szorzata szerint állapítja meg Bérbeadó.

2.5 Az eseti bérleti díj összege egy autóra vetítve az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

~GéjWáésikaű~’)
.‘tr’~vut.t~

-~ •~ ~ goria. Nipf~ ‚ ~Heti~ <- H~vi .~

2.5.1. Bérbeadó:
. napi bérleti díj felszámítására jogosult,

ri napot
ha a bérelt időszak nem haladja meg a 7 naptá

. heti bérleti díj felszámítására jogosult a teljes bérleti időszakra vonatkozóan (tört hét
esetén, a heti bérleti díj napokra átszámított mértéke alapján), ha a bérelt időszak meg
haladja a 7 naptári napot, de nem éri el a 30 naptári napot

. havi bérleti díj felszámítására jogosult a teljes bérleti időszakra vonatkozóan (tört hó
nap esetén, a havi bérleti díj napokra átszámított mértéke alapján), ha a bérelt időszak
meghaladja a 30 naptári napot.

2.5.2. A fizetendő eseti bérleti díj a gépkocsi bérlés időszakának megfelelően a táblázat
ban megadott díj szerint kerül megállapításra.

2.6 A flotlakezelési és eseti bérleti díjak első ízben 2018.01.01-n, majd ezt követően évente
felülvizsgálásra kerülnek. .

2.6.1 Felek jogosultak a fiottakezelési díj és az eseti bérleti díj felülvizsgálatát kezdemé
nyezni a KSH által kiadott éves inflációs ráta alapján. Felek megállapodnak abban, hogy
Bérbeadó a fiottakezelési és az eseti bérleti díjat maximálisan a tárgyévet megelőző inflá
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ciós ráta 100 %-ával jogosult megemelni, vagy csökkenteni. Bérbeadó a tervezett emelés
ről/csökkentésről 30 nappal korábban köteles írásban tájékoztatni a Bérlőt.

2.6.2. A megváltozott díjat azon naptári év első hónapjától jogosult Bérbeadó Bérlőnek
felszámítani, amelyben a díj felülvizsgálatát valamely fél kezdeményezte.

2.6.3. A megemelt szolgáltatási és eseti bérleti díjat a KSH által kiadott éves inflációs ráta
megjelenését követően, az azt megelőző időszakra már kiszámlázott szolgáltatásra helyes
bítő számla kibocsátásával érvényesítheti Bérbeadó a Bérlő felé.

2.7 A díjak a szerződésben meghatározott valamennyi, Bérbeadó által teljesítendő szolgáltatás
tekintetében teljes körűen kerültek megállapításra, így tartalmazzák az ideiglenes csere, vala
mint a csere keretében történő Új gépjármű biztosításával kapcsolatos bérbeadói költségeket
is. Bérbeadót a 2.1-2.5. pontban foglalt díjazáson túl, további díjazás — ezen szolgáltatások
tekintetében - semmilyen jogcímen nem illeti meg, kivéve a 2.11. valamint a 5.3.2; 5.3.7;
5.3.8; pont szerinti esetet.

2.8. Hatósági árváltozás szerződési hatása

2.8.1 A szolgáltatást közvetlenül érintő, kifejezetten a gépjárművek bérbeadásával kapcso
latos jogszabályok szerződés megkötését követően bekövetkező, a szerződéskötés idő
pontjában még nem ismert változásából eredő adó-, illeték, és úthasználattal kapcsolatos
hatósági díjváltozás miatt bármelyik fél jogosult a flottakezelési díjtételben megadott
szolgáltatás elemekkel kapcsolatban változtatási igényt kezdeményezni.

2.8.2 Az opció keretében lehívott gépjárművek esetében mind a bérleti díjtételben, mind a
flottakezelési díjtételben megadott szolgáltatás elemeket közvetlenül érintő jogszabályvál
tozásból eredő adó-, illeték, és úthasználattal kapcsolatos hatósági díjváltozás esetében is
jogosult bármelyik fél kezdeményezni a díjmódosítást.

2.8.3 A díjváltoztatási igényt írásban, megfelelő indoklással kell a kezdeményező félnek a
másik fél számára megküldenie. A másik fél csak abban az esetben utasíthatja el a díjmó
dosítást, ha nem látja hitelt érdemlően bizonyítva a fenti feltételek teljesülését. A díjtétel
ben szerepeltethető elemeket a szerződés 3. számú melléklete tartalmazza. A változás csak
az adóval, illetékkel érintett szolgáltatási egységre érvényesíthető.

2.9. Bérlő fizetési kötelezettsége a bérlet tárgyát képező gépjárműnek a szerződésszerű át
adás átvételének (birtokbaadás) napján kezdődik.

Amennyiben valamely autó vonatkozásában a használat nem egész hónapra terjed ki, Bérbe
adó a tényleges használat idejének megfelelő arányos bérleti és flottakezelési díjat jogosult
felszámolni Bérlő felé.
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2.10. Alullütás, túlfutás elszámolása

Az 1.3., 1.4., és 7.1. pont szerinti gépjárművek 8. pont szerinti visszaadásakor felek a gépjár
művek szerződési időszak alatti tényleges futásteljesítménye alapján elszámolnak egymással.
Az elszámolás gépjárművenként, a 2.1. pontban rögzített fiitásteljesítmények alapulvételével
történik. Fizetési kötelezettsége akkor keletkezik valamelyik félnek, amennyiben az adott gép
jármű tekintetében a 2.1. pontban megadott éves fütásteljesítmény figyelembevételével ki
számított az adott gépjármű bérleti időszakára vonatkoztatott éves fútásteljesítmény 5 %-nál
nagyobb eltérést mutat a rögzített hitásteljesítményhez képest. Túlhitás esetén Bérlőt, alulfu
tás esetén Bérbeadót terheli fizetési kötelezettség.
A fizetendő díj mértéke minden gépjármű kategória esetében túlhitás esetén 15 Ft/km, alulfu
tás esetén 5 Ft/km, melyet az 5%-ot meghaladó túlfbtás és alulfutás alapján kell megfizetni.

2.11 A Felek rögzítik, hogy a szolgáltatási díj nem tartalmazza azon költségeket, amelyek a
gépjárművek Bérlő általi nem szerződésszerű nem rendeltetésszerű, illetve nem a jogszabály
oknak megfelelő használatával kapcsolatban merülnek fel. Az ezen használatból eredő költsé
geket, károkat, a Bérlő köteles 30 napos fizetési határidővel megtéríteni a Bérbeadó részére.
Felek rendeltetésszerű használatnak tekintik, a gépjármű gyártója által a használati útmutató-
ban, utasításban és szervizfüzetben meghatározottakat.

3. Fizetési feltételek

3.1. Bérbeadó a szerződésszerű teljesítés ellenértékeként, a teljesítésigazolással igazolt teljesí
tések után, számla ellenében jogosult az őt megillető - 2. pont szerint megállapított díjösz
szegre.

3.2. Bérbeadó köteles gondoskodni arról, hogy alvállalkozóját teljes körűen tájékoztassa a
számlázás, számlakiállítás, kifizetés körülményeiről, határnapjairól.

3.3. Felek rögzítik, hogy az Áfa mértékére a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések az
irányadóak. Valamennyi, a fizetendő díjjal kapcsolatban Bérbeadó bankjánál felmerülő bank-
költség a Bérbeadót terheli.

3.4. Bérbeadó havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig egy számlát köteles kiállítani
a szolgáltatási díjról. A számlához csatolni kell a Bérlő által a szerződés 4.6 pontja szerint
kiállított teljesítési igazolást. Bérbeadó a számlán a teljesített szolgáltatásokat Bérlő igénye
szerint előzetesen egyeztetett formában és tartalommal — köteles részletezni. A számlarész
letezőt elektronikusan kell a tárgyhónap végéig Bérlő kapcsolattartójának megküldeni a jelen
szerződésben megadott e—mail címre.

3.5. A számla szabályszerű kiállítása után Bérbeadó a számlát a Bérlő nevére és központi
iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133,) küldi.

3.6. Bérbeadó tudomásul veszi, hogy a számla értéke a számla Bérlő általi kézhezvételét kö
vető 30 napon belül banki átutalással kerül kifizetésre. Amennyiben a számla tartalmi, illetve
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formai okokból nem befogadható a 30 napos fizetési határidő a befogadható számla beérkezé
sének napjától számítódik.

3.7. Amennyiben Bérbeadó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe azzal a Ptk. 6:130. ~
(1)-(2) bekezdésai alapján számol el.

3.8. A számla kiállításával kapcsolatos követelmények:

Bérbeadó tudomásul veszi, bogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
- A számlákon fel kell tüntetni a számla címzettjét: NISZ Zrt.(1081 Budapest,

Csokonai utca 3.)
- a számlán szerepeltetni szükséges a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szol

gáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megadott belső azonosítás
ra szolgáló vállalkozási szerződés számot és a teljesítési időszakot,

- a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény (Afa tv.) 169. ~ szerinti előírásoknak,

- a számlán szerepeltetni szükséges a szállított eszközök/szolgáltatások megne
vezését, VTSZ/SZJ számát, fizetési határidőként a 30 napot,

- a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adó-
számot,

- a számlán Fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
- a számlának meg kell felelnie a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. *

(3) bekezdésében foglaltaknak.

3.9. Amennyiben a Bérbeadó által kiállított számla tartalmi, illetve formai okokból nem befo
gadható (nem felel meg a szerződésnek vagy a vonatkozó jogszabályoknak), vagy azt a Bér
beadó nem a megfelelő címre nyújtja be, Bérlő a számlát visszaküldi. Amennyiben a számla
tartalmi illetve formai okokból nem befogadható, a Bérbeadó által kiállított új számla fizetési
határidejét a 3.6. pontban foglaltak szerint kell megállapítani.

3.10. Fizetési késedelem esetén Bérbeadó a Ptk. 6:155. * (1) bekezdése szerinti, az adott
számla bruttó értékére vetített késedelmi kamat érvényesítésére jogosult. Bérlő mentesül a
késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Bérbeadó a számlát nem a 3.5. pont
ban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb jelen szerződésben szabályozott
okból nem fogadható be.

3.11. Bérbeadó - tekintettel arra, hogy jelen megállapodás az adózás rendjéről szóló 2003. évi
CXII. törvény (Art.) hatálya alá tartozik, - tudomásul veszi, hogy Bérlő a benyújtott számlát
kizárólag az Art. 36/A. *-ban foglalt feltételek Bérbeadó általi teljesítése esetén fizeti ki.

3.12. A Szerződés hatálya alatt Bérbeadó a Cégbíróság által nyilvántartott Főbb adataiban (a
nevében, cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 8
(nyolc) naptári napon belül köteles Bérlőt írásban értesíteni.
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3.13. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra
esik, akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.

3.14. Bérlő jelen szerződéssel kapcsolatban előlegett nem fizet.

3.15. Bérbeadó a szerződés aláírásakor köteles nyilatkozni adatairól és a szerződés megköté
sekor ismert alvállalkozók adatairól a 5. sz. melléklet kitöltésével és a Bérlő részére történő
átadásával (Partnerfelvételi adatlap). Bérbeadó a teljesítés során bevonásra került alvállalko
zók esetében is köteles kitölteni és 3 munkanapon belül vagy a teljesítés elismerésének idő
pontjáig Bérlő részére átadni a bevonásra került alvállalkozó Partnerfelvételi adatlapját.

3.16. Bérbeadó nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefliggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. * (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Bérbeadó adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak (Kbt. 136. ~ (1) bekezdés a) pont).

4. Teljesítés helye, módja, ideje

4.1 Az 1.3 pont szerinti gépjárműveket Bérlő, a Bérbeadó által megadott budapesti telephe
lyen vagy telephelyeken (a továbbiakban teljesítési hely) veszi át. A teljesítési helyről, az át
adás — átvétel időpontjáról és az átadásra kerülő mennyiségről Bérbeadó legalább 7 munka-
nappal a tervezett átadás előtt köteles Bérlőt Írásban értesíteni. Bérlő 3 munkanapon belül
Írásban visszaigazolja az átadás — átvétel időpontját, valamint megadja az átvétel konkrét napi
mennyiségét.

4.2 Szállítási határidők: a szerződés megkötésétől számított 24 héten belül, a Bérlővel a 4.1
pont szerint egyeztetett pontos darabszám és időpont szerint.

4.3 Bérlő a szerződés 4.1 pontja szerinti teljesítési helyen a gépjárműveket átveszi. Az átadás
átvétel során Felek kötelesek együttműködni. Felek az átadás - átvételkor állapotlapot és

tételes jegyzéket vesznek fel a gépjárművek adatairól, okmányairól, illetve tartozékairól. Bér
lő nem veszi át a gépjárművet, ha az nem a szerződés tárgya szerinti (nem felel meg a kategó
ria, gyártmány, típus, stb. előírásokat tartalmazó I. számú mellékletnek), vagy nem felel meg
a szerződés előírásainak, így különösen, ha hiányos a felszereltsége, nincs üzembe helyezve,
vagy közúti forgalomra alkalmatlan. Az átadás —átvételi jegyzőkönyvben az esetleges át nem
vétel tényét és okát rögzíteni szükséges.

4.4 Bérbeadó tudomásul veszi, egyben köteles biztosítani, hogy Bérlő belföldön és külföldön
valamennyi kategóriában korlátozás-mentesen használhassa a bérbevett gépjárműveket a
Nemzetközi Zöldkártyában felsorolt országokban. Az egyéb országokban történő használat-
hoz a Bérbeadó előzetes hozzájárulását kell kérnie a Bérlőnek. Bérbeadó a hozzájárulást nem
tagadhatja meg, de feltételekhez kötheti. Amennyiben Bérlő elmulasztja megkérni a Bérbeadó
engedélyét, vagy a Bérbeadó által előírt feltételeket nem teljesíti, a külföldi használattal kap
csolatos kárveszélyt maga viseli. A Felek megállapodnak, hogy a külföldi használattal kap
csolatos esetleges többletfeladatok és többletköltségek (p1.: hitelesített határátlépési engedély,
stb.) a Bérlőt terhelik, továbbá Bérlő köteles az adott országba történő belépés feltételeiről
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informálódni, Bérbeadó pedig köteles a rendelkezésére álló információkat az egyes országok
ba történő belépéssel kapcsolatos kötelezettségekről megadni.

4.5 Bérbeadó meghatározott telephelyeken - általa fenntartott, és/vagy szerződött márka szer
vizpontokat tart fenn, ahol Bérbeadó biztosítja a bérelt gépjárművek karbantartását, javítását.
Bérlő a saját telephelyén (1135 Budapest, Csata utca 8. vagy 1149 Budapest, Róna u. 54-56.)
adja át Bérbeadónak kötelező szervizre, karbantartásra, javításra a bérelt gépjárművet.

4.6 Bérlő a folyamatosan nyújtott szolgáltatások (bérlet és flottakezelés) teljesítéséről minden
hónapban teljesítés-igazolást (a továbbiakban TIB) állít ki a tárgyhót követő hónap 5. napjáig,
vagy nyilatkozik a teljesítés el nem fogadásáról. A TIB mintája a szerződés 6. számú mellék
leteként kerül csatolásra. A TIB alapja a Bérbeadó által a Bérlőnek megküldött 3.4 szerinti
számlarészletező. A számla részletezőt Bérbeadó a tárgyhó utolsó napjáig köteles Bérlőnek
megküldeni.

4.7. Bármely, nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Bérlő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényéről, amelyek Bérlőt a szerződésszegés követ
kezményeként megilletiic.

4.8. Amennyiben a Szerződés teljesítése során Bérbeadó számára bármikor olyan körülmény
áll elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Bérbeadónak haladéktalanul írás
ban értesítenie kell a Bérlőt a késedelem tényéről, annak várható időtartamáról és okairól.
Felek kijelentik, hogy minden esetben — még akkor is, ha az akadályt a másik Félnek a közlés
nélkül is ismernie kellett — kötelesek egymást írásban értesíteni, ha a Szerződésben vállalt
valamely kötelezettség teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik.

Felek jogai és kötelezettségei

5.1. A bérlet tekintetében

5.1.1 Bérbeadó a gépjárműveket a szerződés, továbbá a vonatkozó előírások és jogszabályok
szerint, közúti közlekedésre alkalmas állapotban, üzembe és forgalomba helyezetten, érvényes
műszaki vizsgával a vonatkozó valamennyi dokumentummal köteles átadni Bérlő részére.

5.1.2 Bérlő a részére átadott gépjárművek használatára kizárólagosan jogosult. A gép
járművek használatára Bérlő által meghatározott személyek jogosultak. A használók
magatartásáért Bérlő felelősséget vállal. Bérlő által kijelölt használók a Bérlő által
cégszerűen aláírt meghatalmazással használhatják a gépjárművet. A gépjárművet kizá
rólag a gépjármű kategóriájának megfelelő, Magyarországon érvényes vezető enge
déllyel rendelkező személy vezetheti.

5.1.3 Bérlő a gépjárművet rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó műszaki és jog
szabályi előírások szerint használhatja. A használat során ügyelnie kell a gépjárműre
megállapított terhelési előírásokra, sebesség- és teljesítményterhelési maximumokra.
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A gyártómű által előírt időszakos szervizek időpontja között Bérlő köteles a gépjármű
folyadék- és kenőanyag szintjének folyamatos ellenőrzéséről, valamint köteles a mű
szaki előírások szerinti kenő- és üzemanyagot használni a gépjármű használata során.
A gépjármű külső és belső takarításának költségét a Bérlő viseli. Bérlő köteles az idő
szakos szervizek és egyéb karbantartási, javítási munkák szükségessé válását a Bérbe
adó részére lehetőleg haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül jelezni, vala
mint a gépjárművet Bérbeadó, vagy annak megbízottja részére átadni, hogy az gon
doskodhasson a szükséges munkák elvégzéséről, ennek elmulasztásából származó ká
rok a Bérlőt terhelik.

Bérlő a gépjármű Átadás-átvételi jegyzőkönyvének aláírásával kijelenti, hogy a gép
jármű kezelési utasításában, illetve műszaki dokumentációjában foglaltakat megismer
te és azokat kötelező érvénnyel betartja.

5.1.4 Bérbeadó a gépjárműveket a jogszabályokban előírt okmányokkal (forgalmi en
gedély, rendszám, érvényesítő címke), továbbá használati tájékoztatóval és a KRESZ
által előírt tartozékokkal együtt köteles átadni.

Bérbeadó felelősséggel tartozik azért, hogy a gépjárművek a Bérbeadó által történt át
adásakor szerződésszerű használatra alkalmasak, és a közúti közlekedésre alkalmas
műszaki állapotban legyenek. A rendeltetésszerű használathoz elengedhetetlen, hogy a
gépjárművek mindenkor érvényes műszaki vizsgával rendelkezzenek.

Bérlő köteles a gépjárművet a közúti közlekedésre alkalmas műszaki állapotban tartani
a leadás pillanatáig, azzal, hogy ennek érdekében szorosan együttműködik a Bérbe-
adóval, aki a Szerződésben foglalt szolgáltatások nyújtására köteles. Az ezzel kapcso
latos költségeket Bérlő viseli az alábbiak szerint. A Felek rögzítik, hogy a Bérlő költ
sége és felelőssége gondoskodni arról, hogy a gépjárműben elhelyezett elsősegély
nyújtási csomag, illetve egyéb, ehhez kapcsolódó tartozék a hatályos jogszabályi elő
írásoknak megfelelő pótlásáról, azzal, hogy Bérlő kérésére Bérbeadó a mindenkori
ügyintézési díj, illetve a vonatkozó költségek megfizetése ellenében beszerzi.

5.1.5 Bérbeadó kijelenti, hogy a Bérlőnek bérbe adott gépjárműveknek a szerződés
szerinti bérbeadására mindennemű korlátozás nélkül jogosult. Bérbeadó szavatolja,
hogy valamennyi gépjármű törzskönyvvel rendelkezik. Bérbeadó szavatolja továbbá,
hogy a bérlet mindenkori tárgyát képező gépjárművek üzemeltetésére jogosult. Bérbe
adó szavatosságot vállal továbbá arra, hogy harmadik személynek nincs a bérlet gép
járművekre vonatkozóan olyan joga, amely Bérlőt a szerződés szerinti használatban
korlátozza, vagy akadályozza, illetve amely a Bérlő hivatkozottak szerinti használati
(bérleti) jogát veszélyezteti. Bérbeadó a bérlet tárgyait — a szerződésben rögzített ese
teket kivéve — el nem idegenítheti, másnak használatba nem adhatja, biztosítékul le
nem kötheti, illetve más módon nem terhelheti meg.

5.1.6 Bérlő hozzájárulása nélkül a bérbe adott gépjárműve(ke)t eladni, megterhelni,
biztosítékként felajánlani nem lehet. Amennyiben szükségessé válik valamely bérbe
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adott gépjármű eladása, Bérbeadó jelezheti ilyen irányú igényét Bérlő felé. Amenxiyi
ben Bérlő hozzájárul a gépjármű eladásához, Bérbeadó köteles - külőn térítés nélkül -

új, a lecserélt gépjárművel azonos gyártmányú, kategóriájú és felszereltségű, lehetőség
szerint azonos típusú használat szempontból legalább egyenértékű gépjárművet bizto
sítani Bérlőnek. Ez a gépjármű a lecserélt gépjármű helyébe lép.

5.1.7 Bérbeadó köteles külön térítés nélkül cseregépjárművet biztosítani minden olyan
esetben, amikor Bérlő bármely gépjárművet nem tudja rendeltetésszerűen használni:

(i) azokban az előre tervezhető esetekben, amikor a gépjármű használata legalább 8
óra időtartamban, vagy azt meghaladóan akadályba ütközik (p1. műszaki vizsgáz
tatás, kötelező karbantartás, üzembiztonságot és használhatóságot alapvetően befo
lyásoló javítások, stb.),

(ii) azokban az előre nem tervezhető esetekben, amikor Bérlő bejelenti a gépjármű
meghibásodását, baleset miatti működésképtelen állapotát vagy eltulajdonítását.

Bérbeadó a cseregépjárművet arra az időtartamra köteles biztosítani, amíg a bérlet
eredeti tárgyát képező gépjárművet Bérlő - a szerződés szerinti feltételekkel - használ
ni nem tudja. A cseregépjárművet Bérlő a bérlet eredeti tárgyát képező gépjárművel
azonos módon és feltételekkel jogosult használni.

5.1.8 A Bérbeadó cseregépjármű biztosítási kötelezettsége körében átmeneti és végle
ges cseregépjárművet különböztetnek meg a Felek.

i) átmeneti cseréről akkor van szó, ha a műszaki vizsgára vagy kötelező karbantartásra
küldött vagy a használó által bármely meghibásodás miatt átmenetileg nem használha
tó a gépjármű, feltéve, hogy a használatból való kiesés ideje eléri vagy meghaladja a 8
órát. Ebben az esetben az átmenetileg nem használható gépjárművel legalább azonos
kategóriájú (C2 és D2 kategória esetén Bérlő D kategóriát is elfogad) és tbtásteljesít
ményű cseregépjárművet (átmeneti csere esetén a vonóhorog biztosításától Bérlő elte
kint) köteles biztosítani a Bérbeadó amely gépjárműveknek legalább az alábbi felsze
reltséggel rendelkezniük kell: légkondicionáló, ABS, vezető- és utasoldali légzsák,
elektromos ablakemelő, rádió.

ii) végleges cseréről akkor van szó, ha lopás, meghibásodás vagy totálkár miatt a bé
relt gépjármű Bérlő által a továbbiakban már nem használható. Ebben az esetben a
megsemmisült, használhatatlanná vált, vagy ellopott gépkocsi helyett legalább azzal
azonos kategóriába tartozó és legfeljebb vele azonos korú és fütásteljesítményű (vonó
horoggal ellátott gépjármű cseréje esetén a cseregépjárműnek is kell rendelkezni vo
nóhoroggal) olyan gépkocsit kell a Bérbeadónak biztosítania, amely megfelel az 1.
számú mellékletben az adott kategóriára vonatkozóan előírt műszaki követelmények
nek. Bérlő kor és fütásteljesítmény vonatkozásában felfelé 10% eltérést elfogad. Lopás
esetén a nyomozás felfhggesztéséig, lezárásáig, totálkár esetén pedig a totálkár biztosí
tótársaság általi megállapításáig Bérbeadó ideiglenes csereautót is felajánlhat Bérlő
számára.
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5.1.9 Az 5.1.7 szerinti külön térítés nélküli átmeneti cseregépjármű biztosítására vo
natkozó kötelezettségének a bejelentést követően Budapesten 2 órán belül, vidéken 4
órán belül köteles Bérbeadó eleget tenni. A Bérlő arra vonatkozó igénye esetén az át
meneti cseregépjármüvet a meghibásodás helyszínére kell leszállítani, bogy a tovább
haladás biztosított legyen.

5.1.10 A cseregépjármünek rendelkeznie kell mindazokkal az okmányokkal, biztosítá
sokkal, stb., amelyekkel a lecserélt gépjárműnek is rendelkeznie kell. Bármilyen okból
következik be a gépjármű cseréje és/vagy új gépjármű biztosítása, a szerződésben és a
szerződés szerint meghatározandó díjak, a szerződés rendelkezései szerint változatla
nok, illetve a szerződésben előre meghatározott módon alakulnak.

5.1.11 Bérlő köteles gondoskodni arról, bogy a gépjármű rendelkezésre álljon vala
mennyi műszakilag előírt időszaki ellenőrzésen és karbantartáson, melynek költségét
Bérbeadó viseli. Ennek érdekében Bérlő köteles a gépjármű műszaki dokumentációjá
ban foglalt gyári előírásokat Figyelemmel kísérni, és az esedékes karbantartási munkák
és műszaki felülvizsgálatok elvégzése céljából a Bérbeadót írásban értesíteni. Bérlő
csak a Bérbeadó előzetes értesítését követően szállíthatja az a megjelölt márkaszerviz
be a gépjármüvet. A Bérbeadó a szakszervizben megszervezi a gépjármű fogadását és
erről a Bérlőt értesíti (fax, telefon, e-mail), aki köteles a gépjárművet az egyeztetett
időpontban a megjelölt márkaszervizbe szállítani. A felek írásbeli közös megállapodá
sa esetén a munkákat elvégző márkaszerviz a megjelölt szerviztől eltérő is lehet. Bérlő
a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig köteles elektronikusan megküldeni minden
gépkocsi tárgyhavi záró km adatait a Bérbeadó ügyfél kapcsolattartója számára

5.2 Bérbeadó fiottakezeléssel kapcsolatos kötelezettségei

5.2.1.
. Az Alkategória esetén 5 db, a többi kategória esetén 4 db téli (acél felnin) és nyári

gumi biztosítása és évszaknak megfelelő cseréje, használaton kívül eső garnitúra táro
lása

. Defektjavítás vagy gumiabroncs csere szükséges esetben, rendeltetésszerű használat
mellett

. Belföldi segélyszolgálat keretében we alábbi szolgáltatások biztosítása valamennyi
gépkocsi kategóriában:
- 24-órás telefonos segélyszolgálat
- üzemképesség helyreállítása a helyszínen, amennyiben ez nem lehetséges gépkocsi
szervizbe szállítása, gépkocsivezető és utasok elszállítása, a bérlő által meghatározott
telephelyre.
- gépkocsi tárolása, amennyiben a szervizbe szállítás aznap nem lehetséges
- szerződés szerinti cseregépjármű biztosítása

. Külföldi segélyszolgálat keretében az alábbi szolgáltatások biztosítása J kategóriában:
- 24-órás telefonos segélyszolgálat
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- üzemképesség helyreállítása a helyszínen, amennyiben ez nem lehetséges gépjármű
szervizbe szállítása, gépjárművezető és utasok hazaszállítása
- gépkocsi tárolása, amennyiben a beszállítás aznap nem lehetséges
- szerződés szerinti csere gépjárművet biztosítása
- gépjármű hazaszállítás (5 napon belül, 60%-os költségfedezettel, rendeltetésszerű
használat melletti meghibásodás esetén 100% költségfedezettel)
- fizetési garancia 1.000,- EUR javítási összegig
- utazás és/vagy szállásköltség térítése 250,- EUR-os határig

. Kiemelt ügyfélmenedzser és dedikált napi kapcsolattartó rendelkezésre állása munka
napokon munkaidőben

. Gépjárműadó megfizetése

. Cégautó adó meguizetése

. Kötelező felelősségbiztosítás baleseti különadóval

. GAP biztosítás:
A gépjárművet ért lopás-, törés-, tűz- és elemi kár vagy egyéb - az alapbiztosításban
megnevezett biztosítási esemény - eredményeként bekövetkezett totálkárból származó,
a gépjármű könyvértéke és piaci értéke közötti különbözet által okozott pénzügyi
veszteség fedezetére.

. Eves magyarországi autópálya-matrica biztosítása

. Európai kiterjesztésű Casco biztosítás (önrész 10% minimum 50.000 Ft)

. Teljes körű bírság és kárügyintézés biztosítása

. Környezetvédelmi jelzés biztosítása

. Hozom-viszem szolgáltatás biztosítása Budapesten

. Kötelező műszaki vizsgálatok, revíziók elvégzése

. KRESZ tartozékok folyamatos és naprakész biztosítása
Rendszeres karbantartás biztosítása

. Egy garnitúra hólánc biztosítása minden gépkocsihoz

. Rendszeres riportok és kimutatások a Bérlő részére

5.2.2 Bérbeadó a szerződésben foglaltak szerint köteles biztosítani Bérlő részére, bogy
valamennyi bérelt gépjármű - a szerződés szerint - mindenkor üzemszerű használatra
alkalmas állapotban legyen és a használathoz kötődő valamennyi okmány biztosított
legyen. Bérbeadó feladata Bérlővel egyeztetett időpontban a gépjárművek garanciális
és ellenőrző átvizsgálásainak, és egyéb, a rendeltetésszerű használat során bekövetke
ző meghibásodások kijavításának teljes körű megszervezése, lebonyolítása.

5.2.3 Bérbeadó feladata évente kétszer Bérlővel egyeztetett időpontban az évszaknak
megfelelő téli-nyári gumiabroncsok biztosítása, a gumiabroncsok cseréje (igény esetén
a Bérlő telephelyén), és a lecserélt gumiabroncsok tárolása. Bérbeadó kötelezettsége,
hogy a hitásteljesítménynek és a közlekedésbiztonsági szabályoknak megfelelő pro
filmélységű gumiabroncsokat biztosítson: I 1 és I 2 és 3 kategóriákban standard, G és
H kategóriákban prémium kategóriában. Ezen túlmenően Bérbeadó minden olyan
esetben elvégzi a gumiabroncs cseréjét vagy javítását, amikor a meghibásodás a gép
jármű rendeltetésszerű használata során következik be. Legalább 15 gépkocsi esetén a
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szezonális gumiabroncs cserét Bérlő ez irányú kérésére Bérlő telephelyén végzi el a
Bérbeadó.

5.2.4 Bérbeadó feladata 24 órás rendelkezésre állással és teljes körű ügyintézéssel bel
földi és külföldi segélyszolgálat biztosítása. Ennek keretében bármely meghibásodás
vagy káresemény következtében a mozgásképtelenné vált gépkocsi szervizbe szállítása
autómentővel, és ezzel egy időben átmeneti csereautó helyszínre szállítása (a Bérbe
adó segélyszolgálati feladatai az 5.2.1. pontnak a segélyszolgálatra vonatkozó részé
ben kerültek felsorolásra).

5.2.5 Bérbeadó feladata káresemény esetén a gépjármű és szükség esetén az utasok el
szállítása, a kárrendezési ügyek lebonyolítása, a javítási időre, illetve totálkár, vagy
lopás esetére a szerződés szerinti csere gépjármű biztosítása.

5.2.6 Rendszeres karbantartás keretében a kopóalkatrészek tervezhető cseréjét, karban-
tartásának költségét és a szervízhálózattal történő teljes ügyintézést biztosítja Bérbe
adó. A karbantartási csomag tartalmazza a rendeltetésszerű használat során felmerülő

kötelező revíziókon felüli karbantartási költségeket, a kopó és forgó alkatrészek
cseréjét, a műszaki vizsgák, környezetvédelmi igazolások költségeit, a gumiabroncsok
— rendeltetésszerű használat melletti javítását vagy cseréjét, az izzók és ablaktörlőlapá
tok cseréjét, valamint az üzemszerű működéshez szükséges folyadékok biztosítását
(fékolaj, szervóolaj, motorolaj, hűtőfolyadék). A folyadékszintek ellenőrzése a Bérlő
kötelezettsége.

5.2.7 A szerviz és karosszériamunkák tekintetében Bérbeadó az előre megadott mun
kanapon elviszi a gépkocsit és munkanap végéig, legkésőbb 17 óráig visszaszállítja
azt. Amennyiben a gépkocsi szervizelése, javítása nem fejeződött be, vagy bármi más
okból a gépkocsit nem tudja a Bérbeadó a Bérlőnek használatra visszaadni, az 5.1.8 i)
pontja szerinti átmeneti csereautót köteles biztosítani az adott munkanapon.
Karosszéria javítások esetén a Bérbeadó vállalja a gépkocsik térítésmentes oda- és
visszaszállítását, amennyiben a javítás nem Budapesten történik.

5.2.8 Felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő közúti közlekedéssel kapcsolatos sza
bálysértési ügyeiben a Bérbeadó akkor jár cl, ha erre Bérlő felhatalmazza. Abban az
esetben, ha a Bérbeadó a Bérlő által használt gépkocsival kapcsolatos szabálysértési
határozatot, hatósági értesítést, felhívást vagy egyéb hatósági levelet (a továbbiakban
együtt hatósági levél) kap, 2 munkanapon belül Írásban továbbítja a hatósági levelet a
Bérlőnek. Bérlő 3 munkanapon belül visszajelzést küld Írásban a Bérbeadónak abban a
kérdésben, hogy saját maga kíván—e eljárni. Bérbeadó által végzett ügyintézés sza
bálysértési/bírság ügyekben a flottaszolgáltatások részét képezi az 5.1. pont alapján,
így emiatt külön díjat a Bérbeadó nem jogosult felszámítani, de a kiszabott bírság ösz
szegét a Bérlőnek kell megfizetnie.
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5.3 Káresemények kezelése

5.3.1 Bérlő minden, a gépjárművel kapcsolatos káresemény esetén köteles — a körül
ményekhez képest - azonnal telefonon értesíteni Bérbeadó dedikált kapcsolattartóját,
majd az értesítést haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanapon Írásban is
megerősíteni.

5.3.2 Amennyiben saját hibás, olyan biztosítási káresemény következik be, melyért
Bérlő a felelős, a CASCO Biztosítási szerződés szerinti önrész összegét Bérbeadó jo
gosult Bérlőre áthárítani. Bérlő által felróhatóan okozott, igazolt bérbeadói kárt Bérlő
akkor téríti meg, amennyiben ez egyéb módon nem térül. A javítás megkezdése előtt
Bérbeadó lehetőséget biztosít műszaki szakértő bevonására a javítás szükségessége és
költsége megállapítása céljából. Amennyiben a Bérbeadó és a Bérlő által kalkulált
igény és költségek eltérnek egymástól, felek egyeztetni kötelesek a kár rendezésének
formájáról, és a kár mértékéről. Amennyiben Bérlő a Bérbeadó által megjelölt kárösz
szeget megtérÍti, az nem jelenti azt, hogy a Bérlő ebből eredő kárának megtérÍtéséről
lemondott volna és fenntartja a jogát arra, hogy az Igazságügyi szakértő által megadott
javítási költség különbözetének visszakövetelésére.

5.3.3 Káresemény bekövetkeztekor Bérlő köteles a Bérbeadó által megadott segélyhí
vószámon a balesetet bejelenteni, részletesen elmondva a káreseményt. A bejelentést 2
munkanapon belül írásban is meg kell tenni. A segélyszolgálat segítséget nyújt Bérlő-
nek (munkavállalójának) a baleseti bejelentő kitöltéséhez és a további teendőkhöz, így
különösen megszervezi a gépjármű mentését és szükség esetén az utasok elszállítását,
és ellátja a teljes körű biztosítási ügyintézést. A cseregépjármű biztosítására a 5.1.7 és
5.1.8 pontok az irányadóak.

5.3.4 Amennyiben a káresemény során személyi sérülés következik be, Bérlő köteles
rendőri intézkedést kérni. A káreseménnyel kapcsolatos bejelentések és intézkedések
során Bérlő köteles Bérbeadóval, illetve biztosítási megbÍzottjával együttműködni. A
gépjárművet ért lopáskár esetén Bérlő haladéktalanul köteles az illetékes rendőrható
ságnál (belföldi vagy külföldi) bejelentést tenni, valamint erről a Bérbeadót Írásban tá
jékoztatni.

5.3.5 Felek eltérő megállapodása hiányában, Bérlő az 5.3.3 szerinti cseregépjárművet a
lecserélt (eredetileg bérelt) gépjármű - újbóli - átvételével azonos időben szolgáltatja
vissza Bérbeadónak.

5.3.6 Bérlő köteles haladéktalanul megtenni azokat a káreseménnyel kapcsolatos
egyéb bejelentéseket és intézkedéseket harmadik személyek illetve hatóságok felé,
amelyek a kárrendezés miatt feltétlenül szükségesek, illetve amelyek által a feleket ért
vagy fenyegető kár és költség, illetve ezek felmerülésének veszélye csökkenthető,
vagy kiküszöbölhető (p1.: rendőrségi feljelentés stb.). Bérlő haladéktalanul köteles el
juttatni a Bérbeadóhoz a káreseménnyel kapcsolatban keletkezett valamennyi iratot,
levelet határozatot. Bérlő köteles tartózkodni a kárügyintézés során minden olyan nyi
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latkozattál, amelyből eredően a Bérbeadóra nézve jogalap nélküli kártérítés-fizetési
kötelezettség származhat.

5.3.7 Biztosítási káresemény esetén a Biztosítási szerződés szerinti önrész, avulás, il
letve minden, biztosítás által nem fedezett kár, valamint a gépjármű megsemmisülése
(lopás, totálkár) esetén a GAP által nem térített összeg és az évfordulóig esedékes biz
tosítási díj összegének megfizetése Bérlő kötelezettsége. A számla mellékleteként
Bérbeadó pontos kimutatást biztosít.

5.3.8 Bérlő köteles megtéríteni azokat a károkat, amelyek abból adódnak, hogy a biz
tosító társaság a kártérítés kifizetését bármilyen indokolt ok miatt, részben vagy egé
szében megtagadja. Az önrész alatti sérülések javításának összegét a Bérlő hivatalos
Audatex kalkuláció alapján fogadja cl.

5.4. Bérbeadó a Ptk. 6:142. * szerint felel minden olyan kárért, amely a jelen Szerződésben,
vagy jogszabályban meghatározott kötelezettségének megszegéséből ered.

6. Vis Major

6.1 Felek nem felelnek kötelezettségeik esetleges elmulasztásáért, ha annak oka előre nem
látható, el nem hárítható külső tényező (természeti katasztrófa, tűzeset, sztrájk, háború). Felek
az ilyen jellegű eseményekről és annak várható időtartamáról haladéktalanul írásban köteles
egymást értesíteni. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell állnia a Bérbeadó tevé
kenységével és a bekövetkezett késedelmes teljesítéssel vagy meghiúsulással, mely összeüig
gést Bérbeadónak írásban igazolnia szükséges.

6.2 Amennyiben az elháríthatatlan külső ok miatt a megrendelés teljesítése 3 hónapot megha
ladó késedelmet szenved, bármelyik fél jogosult a megrendeléstől elállni. Ebben az esetben
Felek a felmerült kárukat maguk viselik. Felek vis maior-ként értékelik a cseregépjármű biz
tosítására nyitva álló határidő tekintetében a rendkívüli időjárási viszonyokat, illetve az álta
luk okozott akadályokat (p1. özönvízszerű esőzés, hótorlasz, kőomlás), továbbá a közúti bale
setek következtében fennálló tényleges akadályokat, eltereléseket. Az ilyen körülmények és
esetek valós fennállását Bérbeadónak hitelt érdemlően kell bizonyítania.

7. Az opciós gépjárművekkel kapcsolatos rendelkezések

7.1 A kötelezően lehívandó gépjárműveken túl 34 db gépjármű lehívása Bérlő egyoldalú jog-
nyilatkozatával, egyedi sorszámozott megrendelés kibocsátásával történik. Bérlő a szerződés
megkötésétől számított 12 hónapon belül jogosult az opciós gépjárművet lehívni. Bérlő nem
vállal kötelezettséget a teljes opciós mennyiség lehívására, valamint lehívási jogát több rész
letben is gyakorolhatja és jogosult akár egy gépjárművet is lehívni. Lehívás esetén a Bérbeadó
írásban visszaigazolja a gépkocsi gyártmányát, típusát, felszereltségét és a szállítási határidőt,
amely nem lehet hosszabb a 7.2 pontban meghatározottnál.
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7.2. Az opcióként meghatározott gépjárművek esetén Bérbeadó a 16 hétben meghatározott
teljesítési határidőt vállalja. Ettől hosszabb határidőt akkor jogosult Bérbeadó az 7.1.. szerinti
visszaigazolásban megadni, ha modellváltásra kerül sor a lehívás szerinti kategóriában. Ez
esetben a visszaigazoláshoz csatolnia kell modeliváltásra vonatkozó gyártói nyilatkozatot.
Opciós lehívásnál előteljesítést a 4.1. pont rendelkezéseinek betartása mellett a Bérlő elfogad.

7.3 Az opciós mennyiségből történő lehívás esetén, amennyiben az a szerződés megkötését
követő 3 hónapon belül történik, a lehívott opciós gépjárművekre vonatkozó havi bérleti díj
megegyezik a szerződés 2.3. pontjában, az adott kategóriára meghatározott díjjal.

7.4 Amennyiben az opciós mennyiségből történő lehívás a szerződés aláírását követő 3 hóna
pon túl történik, a havi bérleti díj eltér a szerződés 2.3. pontjában meghatározott díjtól, a díj
meghatározásának képlete a következő:

HI HO * (Pi/PO +(Ki-KO) * 2,05 ±~* (T1-TO)/ 30 }

A képletben szereplő elemek jelentése:
HO szerződés 2.3. pontja szerinti bérleti díj
Hi opciós lehívás bérleti díja
P0 személygépjármü lista ára a szerződéskötés időpontjában (műszaki leírás 1.

számú melléklete)
P1 személygépjármű lista ára az opciós lehívás időpontjában
KO jegybanki alapkamat a szerződéskötés időpontjában ( %)
Ki jegybanki alapkamat az opciós lehívás átvételének időpontjában
TO szerződéskötés időpontja
Ti opciós lehívás átvételének időpontja

Ti-TO opciós lehívás és a szerződéskötés között eltelt időszak napokban kife
jezve
(Ti-TO) / 30 opciós lehívás és a szerződéskötés között eltelt időszak hóna
pokban kifejezve, átlagos 30 napos hónappal, számolva, 2 tizedes jegyig

Y bérleti díj növekményre vonatkozó változó szorzó, amely a következőképpen
alakul

Y = 0,04 (havi 4% bérleti díj növekedés)

7.5 Az opciós mennyiségből történő lehívás esetén a havi flottakezelési díj megegyezik az
adott időszakban az adott kategóriára vonatkozóan a 2.4.1 pont szerinti és 2.6.1 pont alapján
indexált flottakezelési díjjal.

8. A szerződés időbeli hatálya

8.1. Felek jelen szerződést határozott időre kötik. A bérleti és szolgáltatási időszak a jelen
szerződés hatályba lépésétől számított 48. hónap utolsó napján jár le. Jelen szerződés hatályba
lépésének feltétele a szerződés mindkét fél általi aláírása és a közbeszerzések központi elle
nőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
320 2015. Korm. rendelet) 13. ~ (2) bekezdésének megfelelően a 320 2015. Korm. rendelet
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13. ~ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvány (továbbiakban: záró tanúsít
vány) kiadása. A 320/2015. Korm. rendelet 13. * (3) bekezdése szerinti esetben a szerződés a
záró tanúsítvány hiányában is hatályba lép a 320/2015. Korm. rendelet 13. ~ (1) bekezdésében
meghatározott határidő lejártát követő napon. Bérbevevő haladéktalanul köteles Bérbeadót
tájékoztatni a jelen pontban meghatározott feltételek teljesüléséről.

8.2. A gépjárművek visszaadásakor Felek átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melynek során
jegyzőkönyvet vesznek fel a gépjárművek leadáskori állapotáról.

8.2.1. Bérbeadó minden gépkocsi leadásakor állapotfelmérést készít. A felmérés során
megállapításra kerül a nem rendeltetésszerű használatból eredő értékvesztés összege.

8.2.2. Bérlő köteles kijelölni azon képviselőjét, aki jogosult az állapotfelmérés során
megállapított értékvesztések, az elvárható állapottól való eltérés esetén a javítási költ
ség elfogadására.

8.2.3. A Bérbeadó által megállapított értékvesztéséről szóló, fényképekkel alátámasz
tott kimutatást Bérbeadó megküldi a Bérlő képviselőjének, a kiszámított értékvesztést
tartalmazó értékelési jegyzőkönyvvel, valamint az ehhez fűzött magyarázattal együtt.
Bérlő 5 munkanapon belül kifogást emelhet az értékelés ellen és jogosult megbízni
egy fűggetlen igazságügyi műszaki szakértőt az eredeti állapotfelmérés felülvizsgálat-
ára.

Felek megállapodnak abban, hogy eltérés esetén a két értékelés közül a Bérlő számára
kedvezőbb - alacsonyabb értékvesztést kimutató - lesz az irányadó az elszámolás so
rán.

8.2.4. Felek megállapodnak abban, hogy a gépkocsi korával és fütásteljesítményével
arányos, a jármű jellegének és a gyári előírásnak megfelelő használat mellett, a termé
szetes elhasználódás következtében létrejött kopások és a szerződés 7. számú mellék
letében felsorolt sérülések közül az „elfogadható mértékűnek” minősített sérülések
rendeltetésszerű használatból adódónak minősülnek. Ezekben az esetekben a Bérbeadó
nem jogosult a gépkocsi értékvesztéséről számlát benyújtani. A „nem elfogadható
mértékűnek” tekintett sérülések okozta értékvesztést Bérbeadó jogosult a Bérlő felé
érvényesíteni.

Az eljárásra vonatkozó részletes rendelkezéseket a szerződés 7. számú melléklete tartalmazza.

8.3. Megrendelő a 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 8. * (4) bekezdése alapján, a saját hatás
körben történő beszerzés során kötött szerződésben a központosított közbeszerzés igénybevé
telére kötelezett szervezet szerződéses kötelezettséget kizárólag a központi beszerző szervezet
által a kiemelt termékek vonatkozásában megkötendő keretszerződés vagy keretmegállapodás
hatálybalépésének időpontjáig vállalhat. Amennyiben Megrendelőnek a fentiek alapján az e
pontban hivatkozott Korm. rendelet alapján keretszerződés vagy keretmegállapodás igénybe
vételére vonatkozó kötelezettsége keletkezik, jelen szerződés az igénybe veendő keretszerző
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dés vagy keretmegállapodás hatályba lépésének napján, a 8.1. pontban meghatározott határ
időn belül is megszűnhet.

9. A szerződés módosítása

9.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást kizárólag Írásban, a Kbt.
141. *-ban foglaltak figyelembevételével módosíthatják.

9.2. Felek megállapodnak abban, hogy az opció lehívása miatti díjnövekedés, valamint a fize
tendő díjak évenkénti felülvizsgálatából következő módosítások a szerződés - jogi értelemben
vett - módosítását igénylik és jelentik, ugyanakkor nem tartoznak a 9.1. pontban meghatáro
zott közbeszerzési korlátozás alá.

9.3 Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés hatálya alatt a 15.2-15.4 pon
tok rendelkezése szerint Bérlő a Bérbeadó felé megrendelést bocsát ki (például de nem kizáró
lagosan tartozék felszerelés, kihangosító szett cseréje, matricázás), a megrendelések nem mi
nősülnek a szerződés módosításának.

10. A szerződés megszüntetése

10.1. Rendes felmondással a szerződés nem szüntethető meg.

10.2. A rendkívüli felmondásnak írásban kell történnie.

10.3. Bérlő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha Bérbeadó neki felróható
módon súlyosan megszegi a szerződésben foglalt kötelezettségeit, így különösen, ha

- Bérbeadó elmulasztja az 4.2 szerinti teljesítési határidőt vagy nem adja át a gép-
járműveket határidőben
Bérbeadó nem biztosítja az 1.4. pont szerinti eseti bérletet a szerződés rendelkezé
sei szerint

- Bérbeadó nem tesz eleget az 7.2 pont szerinti szerződéses kötelezettségének
- bérleti és flottakezelési kötelezettségeinek bármelyike tekintetében egy negyedé

yen belül öt alkalommal felróható módon nem, vagy nem a szerződésnek megfele
lően tesz eleget
Bérbeadót a felmondási jog gyakorlására jogszabály felhatalmazza, vagy kőtelezi.

10.4. Bérbeadó jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha Bérlő neki felróható
módon súlyosan megszegi jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, így különösen, ha

Bérlő a bérleti- és fiottakezelési díj tekintetében 60 napnál hosszabb késedelembe
esik és tartozását a Bérbeadó kétszeri Írásbeli felszólítását követő 15 napos türelmi
idő lejárta után sem fizeti meg
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- Bérlő nem szerződésszerűen használja a bérelt gépjárműveket és szerződésszegő
magatartásának a Bérbeadó ismételt Írásbeli felszólítását követő 15 napig sem
szünteti meg.

A Bérbeadó az azonnali hatályú felmondásból eredő kárát Bérlővel szemben érvénye
sítheti.

10.5. Mindkét fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal, Írásban felmondani, ha másik
féllel szemben jogerősen felszámolási, vagy végelszámolási eljárást rendelnek el.

10.6. Bérlő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani, ha szükséges olyan határidő
vel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon,
ha:

- a Bérbeadóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdonosi része
sedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szer
vezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott valamely feltétel, vagy

- a Bérbeadóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdonosi része
sedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. * (1) bekezdés k) pont kb) alpont
jában meghatározott valamely feltétel. (Kbt. 143. ~ (3) bekezdés a) és b) pont).

10.7. Bérlő a Kbt. 143. * (2) bekezdésének megfelelően köteles a szerződést felmondani, vagy
attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Bérbeadó tekintetében
a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési
eljárásból.

10.8. A szerződés megszűnésének napja a felmondásról szóló értesítés igazolt kézhezvétel
ének napja. A szerződés megszünésének napját követő 5 munkanapon belül Bérlő köteles a
gépjárműveket a Bérbeadónak visszaadni, és Bérbeadóval elszámolni.

11. Kötbér, teljesítési biztosíték

11.1 Késedelmi kötbér

11.1.1 Abban az esetben, ha Bérbeadó a szerződés 4.2. pontja szerinti határidőre a meg
rendelésben meghatározott kategóriájú, gyártmányú, típusú és felszereltségű gépjárművek
szerződésszerű átadásával késedelembe esik, úgy napi kötbér megfizetésére köteles.

11.1.2 Szállítási késedelem esetén Bérbeadó a megrendelt gépjárművek helyett azokkal
azonos kategóriájú, gyártmányú és felszereltségű, legfeljebb 50.000 km-t fütott és 2 évnél
nem régebben forgalomba helyezett gépkocsit ajánlhat fel a késedelem idejére. Amennyi
ben Bérlő a felajánlott gépjármüveket elfogadja, késedelmi kötbér nem illeti meg. Az át
meneti használat ideje nem haladhatja meg a 90 napot. Amennyiben a megrendelés szerin
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ti gépkocsik nem kerülnek átadásra legkésőbb a 90. napon, Bérlőnek a 11.1.1 szerinti ké
sedelmi kötbér jár a 11.1.4. pont szerint számított összegben.

11.1.3. A késedelem beáll akkor is, ha akár egyetlen gépjármű átadása nem történik meg
határidőben. A késedelem jogkövetkezményeit kell alkalmazni abban az esetben is, ha az
átadás-átvétel tekintetében Bérbeadó a szerződés szerinti határidőben részben, vagy
egészben teljesít ugyan (p1. fIzikai birtokba adás), de a teljesítése bármely szempontból
hibás (a gépjármű bármely szempontból nem felel meg a szerződésben és a műszaki le
írásban meghatározott előírásoknak). A hibás teljesítés a hiba (hiány) jellegétől, mértéké
től és számától (egy, vagy annál több) rnggetlenül megállapítást nyer.

11.1.4 A kötbér alapja a késedelmes teljesítéssel érintett gépjárműre jutó havi bérleti és
flottakezelési szolgáltatási díj nettó összege. A kötbér mértéke a díj 10 %-a, naponta.

11.1.5 Bérlő a kötbér összegére vonatkozóan kötbérértesítőt állít ki. Bérlő a kötbérértesítő
összegét jogosult levonni a vonatkozó számla összegéből a kiegyenlítés során.

11.1.6 A késedelmes teljesítési kötbér mértékének maximuma a szerződés nettó ellenér
tékének 25%-a. Bérlő a kötbér maximumának elérésekor jogosult a szerződést felmonda
ni. A késedelmes teljesítési kötbér mértékének a minimuma az adott kötbér egy napra eső
összege.

11.2 Hibás teljesítés

Amennyiben Bérbeadó bármely a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségének tel
jesítését elmulasztja, úgy Bérbevevő érvényesítheti a Ptk. 6:159. *-ában meghatározott
kellékszavatossági jogait.

Felek a Ptk. 6:159. ~ (2) bekezdés b) pontja vonatkozásában hibás teljesítéssel érintett
gépjárműre vonatkozó bérleti díj 500 o-OS csökkentését az ellenszolgáltatás arányos csök
kentésének tekintik..

Felek a Ptk. 6:159. * (2) bekezdés b) pontja vonatkozásában akkor tekintik arányosnak a
Bérlő elállás jogának gyakorlását, amennyiben az előző pont szerinti bérleti díj csökkentés
összértéke eléri a szerződés nettó ellenértékének 25%-át.

11.3 Teljesítési biztosíték

11.3.1 Bérbeadó a 4.2. pont szerinti teljesítési (átadási) kötelezettségének elmaradásával
kapcsolatos igények pénzügyi fedezetének biztosítására, 25.000.000,- Ft, azaz huszonöt-
millió forint, de legfeljebb a szerződés nettó ellenértékének 5%-áig terjedő összegben tel
jesítési biztosítékot nyújt a szerződés hatályba lépésekor, óvadékként a Bérlő fizetési
számlájára történő befizetéssel/átutalással, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt
garancia biztosításával vagy banki készfizető kezesség biztosításávallbiztosítási szerződés
alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény formájában. Az ere
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deti pénzügyi intézmény vagy biztosító által garancia nyilatkozat/kötelezvény másolata a
szerződés 6. számú mellékletét képezi. Az eredeti példányt Bérlő a szerződéstől elkülöní
tett helyen és módon őrzi.

A teljesítési biztosítékot a Bérbeadónak olyan módon kell rendelkezésre bocsátania, hogy
Bérlő biztosíték feletti rendelkezési joga a biztosíték nyújtásától a 11.3.3. pontban megje
lölt határidőig biztosítva legyen. Az előírt tartalmú biztosíték jelen pont szerinti határidőre
történő rendelkezésre bocsátásának elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek
minősül.

Bérbeadó a megjelölt egyik biztositéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azon
ban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendel
kezésre kell állnia.

A biztosítékot befizetés esetén a Bérlő K&H Banknál vezetett 10403239-00027183-
00000001 számú fizetési számú számlájára kell teljesíteni. A befizetés jogcímeként fel
kell tüntetni: „Gépjármű bérlet és flottakezelési szolgáltatások beszerzése — Teljesítési
biztosíték”. A teljesítési biztosíték kedvezményezettje NISZ Zn. A teljesítés visszavonha
tatlan átutalási megbízás és a bankszámlakivonat eredeti vagy hiteles másolatának benyúj
tásával, egyéb esetben a készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény vagy a pénz
ügyi intézmény vagy biztosító által garancia eredeti példányával igazolható.

11.3.2 Bérlő jogosult a teljesítési biztosíték lehívására, amennyiben Bérbeadó a 4.2. pont
szerinti teljesítési határidővel és/vagy a gépkocsik szerződésszerű átadásával érdekkörébe
tartozó okból 10 napot meghaladó késedelembe esik. Felek megállapodnak abban, hogy a
gyártó/ gyártók gyártási, szállítási késedelme a Bérbeadó érdekkörébe tartozik. Szállítási
késedelem esetén Bérbeadó a megrendelt gépjárművek helyett azokkal azonos kategóriá
jú, gyártmányú és felszereltségű, legfeljebb 50.000 km-t fütott és 2 évnél nem régebben
forgalomba helyezett gépkocsit ajánlhat fel a késedelem idejére. Amennyiben Bérlő a fel-
ajánlott gépjárműveket elfogadja, a teljesítési biztosítékot nem jogosult lehívni.
Ez esetben Bérlőnek póthatáridőt kell tűznie a teljesítésre. A póthatáridő Bérbeadónak fel
róható elmulasztása esetén Bérbeadó a 11.1. pont szerinti késedelmi kötbért köteles Bér-
lőnek megfizetni. Ez esetben megrendelés alatt a szerződésben megrendelt 111 + 34 db-os
(145 db) fiottát kell érteni.

11.3.3 A teljesítési biztosítékként nyújtott bankgaranciának vagy készfizető kezességvál
lalást tartalmazó kötelezvénynek a 4.2 pont szerinti teljesítési határidőt követő naptól
számított 30. napig kell hatályban lennie és visszavonhatatlanul lehetőséget kell biztosíta
nia arra, hogy a Bérlő a kötbér igényét abból lehívja. Abban az esetben, ha a teljesítési
biztosítékot Bérbeadó készpénzben nyújtotta, Bérlő köteles a 4.2. pont szerinti teljesítési
határidőt követő 20. napig a biztosíték összegét visszautalni és az erről szóló igazolást fa
xon megküldeni Bérbeadónak.

11.3.4 Egyebekben a teljesítési biztosítékra a Kbt. 134. * ban foglaltak az irányadóak.
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11.4. Bérlő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a
jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

11.5. A Bérlő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, és annak összegét a fentiekkel
összhangban jogosult a díjba beszámítani.

12. Alvállalkozókiharmadik személyek közreműködése

12.1. A Szerződést Bérbeadó a vonatkozó jogszabályoknak, a szerződés rendelkezéseinek és a
jelen szerződést megelőző közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatainak megfelelően köte
les teljesíteni, és ilyen módon jogosult és köteles a teljesítésbe alvállalkozót bevonni.

12.2. A jelen szerződést megelőző közbeszerzései eljárás során az akkor ajánlatkérőként eljá
ró Bérlő által végzett értékeléskor meghatározó szakember személye csak Bérlő hozzájárulá
sával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns kö
rülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bevonásra.

12.3. A 12.1.-l 2.2. pont szerinti Új szervezet vagy szakember bevonására irányuló, hozzájáru
lásra vonatkozó igényt Írásban a tervezett bevonás előtt legalább 15 nappal kell bejelenteni. A
hozzájárulás megkérése során Bérbeadónak igazolnia kell a vonatkozó jogszabályok szerinti
elvárások teljesülését.

12.4. Bérbeadó legkésőbb a szerződés megkötésekor köteles Bérlőnek bejelenteni valameny
nyi olyan alvállalkozót, aki részt vesz a teljesítésben és ha a közbeszerzési eljárásban az adott
alvállalkozót még nem nevezte meg a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az
általa igénybe vett alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Az alvállalkozókat tartalma
zó bejelenés a Szerződés mellékletévé válik (7. számú melléklet).

12.5. Bérbeadó jogosult jelen szerződés teljesítésébe a jelen szerződés ‘7. számú mellékletében
nevesített alvállalkozókon Felül további alvállalkozókat bevonni a jelen 12. pont előírásainak
betartása mellett. További alvállalkozó teljesítésbe történő bevonásáról Bérbeadó legkésőbb
az alvállalkozó teljesítésbe való közreműködése megkezdése előtt 3 munkanappal köteles
Bérlőt tájékoztatni (alvállalkozó nevének, székhelyének vagy lakcímének és az alvállalkozó
által a szerződés teljesítése során ellátandó feladatnak a megadásával) és egyidejűleg köteles
arról nyilatkozni, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszerzési eljá
rásban előírt k~~’ró okok hatálya alatt.

12.6. Bérbeadó haladéktalanul köteles Bérlőt tájékoztatni, ha alvállalkozója a szerződés telje
sítésében már nem vesz részt. A bejelentésben meg kell adni az alvállalkozó nevét, székhelyét
(lakcímét), valamint az alvállalkozó teljesítésben való közreműködése befejezésének az idő
pontját.

12.7. Az olyan szervezet vagy szakember esetében, amikor a szervezet vagy szakember köz
reműködése alvállalkozóként a szerződés teljesítésében a Kbt. 138. ~ (2) és (4) bekezdésé
ben meghatározottak szerint kötelező, a szerződés teljesítésében való közreműködése meg-
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szűnése esetén Bérbeadó 12.6. pont szerinti bejelentésével együtt köteles benyújtani, azokat a
dokumentumokat is, melyek igazolják, hogy Bérbeadó továbbra is megfelel a közbeszerzési
eljárásban előírt azon alkalmassági minimumkövetelménynek, amelynek azzal az alvállalko
zóval együtt felet meg, akinek a szerződés teljesítésében való közreműködése megszűnt.
Amennyiben az előzőek szerinti alkalmassági minimum követelményeknek Bérbeadó új al
vállalkozó bevonásával felel meg, a bejelentésében az 12.5. pont szerinti adatokat is meg kell
adnia.

12.8. Szerződő Felek megállapodnak, bogy a szerződés teljesítésében közreműködő alvállal
kozókban bekövetkező, jelen (12.) pontban szabályozott változások nem igényelnek szerző
désmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni.

12.9. Bérbeadó a teljesítés során jogosan igénybevett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért
úgy felel, mintha maga járt volna el. Ha Bérbeadónak alvállalkozó és/vagy harmadik személy
igénybevételére nem volt joga, felelős azokért a károkért is, amelyek e személy igénybevétele
nélkül nem következtek volna be.

13. Kapcsolattartás

13.1. Felek kötelesek egy vagy több kapcsolattartót kijelölni a Bérlő, illetve a Bérbeadó jelen
szerződés szerinti jogainak gyakorlására, és a kapcsolattartó személyek változásáról egymást
írásban értesíteni. Felek jogosultak arra, hogy a kapcsolattartó személyét megváltoztassák,
módosítsák és helyette Új személyt jelöljenek ki. A Felek Új Kapcsolattartó kijelölése esetén
haladéktalanul és Írásban kötelesek értesíteni egymást. A kapcsolattartó személyében bekö
vetkezett változás a másik Féllel való írásbeli közléstől hatályos, és szerződésmódosítást nem
igényel.

13.2. Felek képviseletében a jelen szerződéssel kapcsolatban érvényes jognyilatkozatot csak
és kizárólag az alábbiakban meghatározott személyek tehetnek. A jelen Szerződéssel kapeso
latos kommunikáció kizárólag Írásos formában (ajánlott levél, fax, vagy e-mail) történik és az
alábbiakban meghatározott személyek által, illetőleg e személyek részére történő elküldés
esetén tekinthető érvényesnek.

13.3. Jelen szerződésben szabályozott együttműködés során az alábbi személyek jogosultak:
Bérlő részéről a szakmai kapcsolattartásra:

Név: Geszler András
Beosztás: Gépjármű ügyintéző
Telefon: ±36 (30) 473-1932
Telefax: +36 (1) 301-3069
E mail: geszler.andras~nisz.hu

Bérlő teljesítésigazolásra jogosult képviselője:
Név: Kopcsányi Tibor
Beosztás: igazgató
Telefon: 3617957029
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E —mail: kopcsanyi.tibor®nisz.hu

Név: Koncz András
Beosztás: vezérigazgató-helyettes
Telefon: +3617957027
E —mail: koncz.andras(~nisz.hu

A teljesítésigazolást a teljesitésigazolásra jogosult személy akkor állíthatja ki, amennyiben
Bérlő elfogadja a Bérbeadó teljesítéséről szóló számlarészletezőt, és Bérbeadó csatolta az
összes, Bérlő által előírt, elkészítendő dokumentumot.
Bérbeadó részéről:

Név Bán Ildikó
Beosztás: Főkönyvelő helyettes
Telefon:+36 (1) 802-5801
Telefax:+36(1) 802-5830
E-mail: ildiko.ban@aldautomotive.com

Kiemelt ügyfélmenedzser
Név: Krug-Molnár Zsuzsa
Beosztás: Kiemelt Ügyfélszolgálati menedzser
Telefon:+36 (30) 276-7834
Telefax: 36(1) 802-5830
E-mail:zsuzsa.krug-moInar~aldautomotive.com

13.4 Felek vállalják, hogy folyamatosan fenntartják fenti személyek elérhetőségét vagy azok
helyettesítéséről haladéktalanul gondoskodnak.

13.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést (továbbiak
ban: Ertesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerződésszerű megküldésnek
minősül, az Írásban és
- írásban igazolt személyes átadással,
- tértivevényes ajánlott levélben,
- visszaigazolt e-mailben vagy
- visszaigazolt telefax útján — megküldött értesítés.

Az Értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette.

13.6. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor
válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette: arról automatikus vagy kife
jezett visszaigazolás érkezett.

13.7. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbe
sítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt ered
ménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett
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vissza), az iratot — az ellenkező bizonyításáig — a postai kézbesítés második megkísérlésének
napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.

14. Titoktartási kötelezettség

14.1. Bérbeadó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályo
zásnak megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lé
nyeges tartalmáról.

14.2. Bérbeadó tudomással bír arról, hogy üzleti titokra hivatkozással nem lehet olyan adat
nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a közbeszerzési eljárás során érté
kelésre került, de az ezek alapjául szolgáló részinformációk, alapadatok nyilvánosságra hoza
talát megtilthatja.

14.3. A Felek kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot megőriz
ni, minden, bizalmasnak minősített információt, adatot vagy tényt bizalmasan kezelni.

14.4. A Bérbeadó a Bérlő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására
jutott információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel.

14.5. A szerződés teljesítése során a Bérbeadó tudomására jutott, a Bérlő kezelésében lévő
adatokat szigorúan bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit megtartva kezeli,
nyilvánosságra nem hozza, nem teszi azokat illetéktelen harmadik személy részére hozzáfér
hetővé, valamint ezeket a Bérlő érdekeivel ellentétes egyéb módon nem használja fel.

14.6. A Bérbeadó alkalmazottai és alvállalkozói felé történő információközlésnek bizalmas
nak kell lenni, és csak olyan mértékig megengedett, mely az adott szerződés teljesítésének
szempontjából feltétlenül szükséges.

14.7. Amennyiben jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ kiadása, a
Bérbeadó kizárólag a Bérlő által előzetesen, Írásban kiadható információként közölt adatokat
szolgáltathatja ki.

14.8. Bérbeadó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből ere
dő károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése ese
tén a Bérlő jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni/ a szerződést azonnali ha
tállyal felmondani.

15. Vegyes rendelkezések

15.1 A gépjárművek szavatossági, vagy jótállási igényeinek érvényesítése érdekében Bérbe
adó jár el, Bérlő mindenkori érdekeinek megfelelően.

15.2 A gépjárművekhez a szerződés szerint tartozó tartozékokon (felszereléseken) túl, minden
egyéb más tartozék, kiegészítő felszerelés, Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye alapján, Bér-
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beadó által meghatározott módon szerethető fel, aminek költségét Bérlő viseli (ide értve Bér
beadó részére történő visszaszolgáltatáskor az eltávolítás költségét is).

15.3 Bérlő a gépjárművön olyan módosítást, amely a gépjármű szokásos használatának körén
túlmegy, tárgyak és tartozékaik állagában és/vagy értékében a normál kopást meghaladó vál
tozást okoz, kizárólag Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával tehet.

15.4 Bérlő jogosult a gépjárművek logózását (matricázását) kérni.

Amennyiben a szerződés hatálya alatt a 15.2-15.4 körébe tartozó tartozékok felszerelését Bér
lő a Bérbeadótól rendeli meg, a megrendelések nem minősülnek a szerződés módosításának,
mivel az nem a jelen szerződés része.

15.5 Abban az esetben, ha valamely kategóriában meghatározott gyártmányú, típusú és
felszereltségű gépjármű szállítása modell&issítés vagy bármely más körülmény miatt a szer
ződés hatálya alatt nem lehetséges, úgy Bérbeadó külön térítés nélkül - a megszűnt (nem
biztosítható) modell helyébe lépő legújabb modellt vagy más megfelelő gépkocsit köteles
biztosítani, amely modellnek legalább az I. számú mellékletben meghatározott műszaki,
technikai, stb. paraméterel&el kell rendelkeznie. A megfelelést Bérbeadónak minden kétséget
kizáróan kell bizonyítania (elsősorban gyártói és importőri nyilatkozatokkal). A jelen pontban
szabályozottak szerinti változtatás nem ad alapot csereautók esetén sem a bérleti, sem a flot
takezelési díj emelésére.

15.6 Bérlő kizárólag abban az esetben jogosult a bérelt gépjárművek számát csökkenteni, ha
jogszabályváltozás folytán olyan feladata szűnik meg, amelyhez a jelen szerződés keretében
vett bérbe gépjárműveket.

15.6.1 Bérlő vállalja, hogy a gépjármű átadásától számított 24. hónap utolsó napjáig a 14.6.2.
pont szerinti visszaadási jogával nem él. Bérlő vállalja továbbá, hogy visszaadási szándékát
30 nappal a tervezett visszaadási időpont előtt írásban jelzi Bérbeadónak.

15.6.2 Felek megállapodnak abban, hogy a gépjárművek számának csökkentése a gépjármű
vek idő előtti visszaadásának minősül, mely esetben Bérlőnek átalány kártérítésként az alábbi
összegeket, mint szerződés- lezárási díjat kell megfizetnie:

Eltelt lijtamidő Lezárási szorzószám
25-27 ‘7
28-30 6
31-33 6
34-36 5
37-39 4
40-42 4
43-45 3
46-48 2
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A lezárási szorzószám alapja a nettó bérleti és fiottakezelési díj.

15.7 Bérlő a Bérbeadó előzetes írásbeli tájékoztatása mellett és annak hozzájárulásával, a
Bérbeadó által jóváhagyott albérleti feltételekkel és az albérletbe vevő szervezet neve és címe
megadása mellett indokolt esetben — jogosult a fiottába tartozó gépjárműveket albérletbe
adni.

15.8 Bérbeadó köteles megtéríteni Bérlő részére minden olyan igazolt és közvetlen költséget,
ami abból ered, bogy a cseregépjármű biztosítási kötelezettségének (ide értve az assziszten
cia-szolgáltatást is) nem vagy nem maradéktalanul, és/vagy nem határidőben tesz eleget. Ilyen
költségnek minősül különösen a szállás és élelmezés költsége.

15.9. A Kbt. 136.* (I) bekezdés b) pontjának megfelelően Bérbeadó a szerződés teljesítésé
nek teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi szerkezetét Bérlő számára megismerhetővé ten
ni és köteles Bérlőt haladéktalanul értesíti ha

a) Bérbeadóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. * (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatá
rozott valamely feltétel vagy

b) Bérbeadó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést sze
rez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezet
ben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. * (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott valamely feltétel.

15.10. A külföldi adóilletőségű Bérbeadó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalma
zást csatolni, bogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül be-
szerezhet Bérbeadóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül
(Kbt. 136. ~ (2) bekezdés).

16. Záró rendelkezések

16.1. Felek kifejezik szándékukat arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítése során felme
rült vitáikat mindenekelőtt békés úton kísérlik meg rendezni, ennek megfelelően közvetlen
tárgyalások útján oldják meg. Amennyiben a vitás kérdések rendezésére tett tárgyalásaik nem
vezetnek eredményre, jogorvoslati kérelmük elbírálására a rendes bírósági fórumokat választ
ják.

A Felek közt a szerződés bármely pontjával kapcsolatos vita, nem érintheti Feleknek a szer
ződés egyéb pontjának teljesítésére vonatkozó kötelezettségét, a határidők betartását.

16.2. Jelen szerződésre a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyv. és a közbeszerzé
sekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezései az irányadók. A szerződésben nem sza
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bályozott polgári jogi és közbeszerzési jogi kérdésekben a vonatkozó törvényi előírások az
irányadóak.

A szerződéssel összefüggő bármely feladat, kötelezettség teljesítése során magyar nyelven
kell eljárni.

16.3. Amennyiben a szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán ér
vénytelenné válna, úgy ezen tény, a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem érin
ti.

Jelen szerződés lap számozott oldalból áll.
A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal min
denben megegyezőt 5 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Mellékletek;
1. számú melléklet: Részletes műszaki paraméterek (Műszaki leírás)
2. számú melléklet: Eseti igény bejelentő minta
3. számú melléklet: Részletező ártáblázat
4. számú melléklet: Teljesítésigazolás — minta
5. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
6. számú melléklet: Bankgarancia nyilatkozat! kezességvállaló nyilatkozat másolatban
7. számú melléklet: A szerződés aláírásakor ismert alvállalkozók jegyzéke
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nyilvántartási számú szerződés 1. Számú melléklete

KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS

1. Bevezető

Ajánlatkérő az alaptevékenységének ellátásához valamint a szervezeti működéséhez megkö
zelítőleg 200 gépkocsiból álló flotta-állománnyal rendelkezik.

A flotta állomány összetételében 3 különböző konstrukció található meg:
. Hosszú távú bérleti konstrukció;
. Saját tulajdon;
. Üzembentartóként üzemeltetett gépkocsik.

A flotta összetétele gépkocsi típust és felszereltséget tekintve különböző.

Jelen közbeszerzési eljárás arra irányul, hogy 111 db fix (amelyből maximum 10 db lehet
használt) és 50 db opciós Új gépjárműből álló Új flotta kerüljön beszerzésre a műszaki leírásban
meghatározott kategóriák szerint.

A használt gépjárművekkel kapcsolatos információk:

- az átvétel időpontjában a gépjármű kora maximum 12 hónap

- fütásteljesítmény maximum 40.000 km

- a Műszaki leírás 5. pontja szerinti állapotkövetelménynek feleljen meg

Gépjánnűkategóriák:

. Al — haszongépjármű dobozos kivitelben;

. A2 kishaszon gépjármű dobozos kivitelben;

. BI személyautó kombi kivitelben kisautó kategória

. B2 — személyautó kombi kivitelben — kisautó kategória

. Cl -- személyautó kombi kivitelben alsó középkategória

. C2 személyautó egyterű kivitelben alsó középkategória

. Dl -- személyautó kombi kivitelben - középkategória

. D2 személyautó egyterű kivitelben - középkategória

t~LV~
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Az egyes kategóriákba tartozó gépjárművek teljesítendő, minimum műszaki paramétereit a
következő felsorolás tartalmazza. Ajánlatkérő ezzel kapcsolatosan felhívja az ajánlattevők
figyelmét, hogy a minimum műszaki paraméterként meghatározottak egyúttal olyan műszaki
követelmények, amelyek mindegyikének teljesítése szükséges ahhoz, hogy az ajánlattevő ér
vényes ajánlatot tegyen. Ebből következően érvénytelen azon ajánlat, amelyben az ajánlattevő
által megajánlott bármely gépjármű a kategóriájára előírt követelmények közül akár egyet is
nem teljesít.

A gépjármű típusának az egyes kategóriákon belül azonosnak kell lenni.

Kategóriák

„A1” Kategória

Fix darabszám: 2
Opció: I

Teljesítmény ≥96 kW
Osszsúly ≤3499 kg
Raktér 14-15m3
Szín Fehér
Uzemanyag Dízel
Sebességváltó manuális
Kivitel Fiaszongépjármű (Dobozos)
Ulések száma 2 vagy 3
Norma min. EURO 6

Minimum felszereltség:

. ABS, ESP

. vezető oldali légzsák

. szervokormány

. magasságban állítható kormányoszlop

. elektromos első ablakemelők

. központi zár

. külső hőmérséklet kijelző

. bal és jobb oldali konvex visszapillantó tükör

. jobb vagy mindkét oldali tolóajtók, lemezelt vagy biztonsági fóliázott ablakkal. (a for
galmazó általi utólagos biztonsági fóliázás is lehetséges)

. az évszaknak megfelelő teljes értékű pótkerék + emelőkészlet
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. rádió berendezés zenei multimédiás lejátszóval (CD vagy USB vagy SD kártya. A
forgalmazó általi utólagos beszerelés is lehetséges)

. távirányító a központi zárhoz

. tempomat

. tolatóradar (a forgalmazó általi utólagos beszerelés is lehetséges)

. riasztó (a forgalmazó általi utólagos beszerelés is lehetséges)

. manuális klímaberendezés

. gyári bluetooth kihangosító

. raktérborítás (oldalborítás teljes magasságban ± padlóborítás) rakományrögzítő fülek—
kel (a forgalmazó általi utólagos beszerelés is lehetséges)

. hátsó szárnyas ajtó, vagy ajtók lemezelt vagy biztonsági fóliázott ablakokkal. (a for
galmazó általi utólagos biztonsági fóliázás is lehetséges)

. gumiszőnyeg (a forgalmazó általi utólagos beszerelés is lehetséges)

. 1 szett (2 db) megfelelő méretű hóláne

. 1 liter gyártó által előírt motorolaj

„A2” Kategória

Fix darabszám: 21
Opció: 7

Teljesítmény ?75 kW
Raktér (köbméter) 3,0 — 4,0
Szín Fehér
Územanyag Dízel
Sebességváltó manuális
Kivitel 1-laszongépjármű (Dobozos)
Ulések száma 2
Norma min. EURO 6

Minimum felszereltsé2:

. ABS, ESP

. vezető oldali légzsák

. oldal és függőny(fej) légzsákok

. sebességhiggő szervokormány

. magasságban állítható vezetőülés

. fűthető ablakmosó fúvókák elől

. elektromosan állítható és fűthető külső tükrök

. magasságban állítható kormányoszlop

. elektromos első ablakemelők

. központi zár
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. külső hőmérséklet kijelző

. gumiabroncs légnyomás ellenőrző

. első,hátsó ködfényszóró

. jobb vagy mindkét oldali tolóajtók, lemezelt vagy biztonsági fóliázott ablakkal. (a for
galmazó általi utólagos biztonsági fóliázás is lehetséges)

. az évszaknak megfelelő teljes értékű pótkerék ± emelőkészlet

. rádió berendezés zenei multimédiás lejátszóval (CD vagy USB vagy SD kártya. A
forgalmazó általi utólagos beszerelés is lehetséges)

. távirányító a központi zárhoz

. tolatóradar (a forgalmazó általi utólagos beszerelés is lehetséges)

. riasztó (a forgalmazó általi utólagos beszerelés is lehetséges)

. manuális klímaberendezés

. gyári bluetooth kihangosító

. raktérborítás (oldalborítás teljes magasságban ± padlóborítás) rakományrögzítő hilek
kel (a forgalmazó általi utólagos beszerelés is lehetséges)

. hátsó szárnyas ajtó, vagy ajtók lemezelt vagy biztonsági fóliázott ablakokkal. (a for
galmazó általi utólagos biztonsági fóliázás is lehetséges)

. gumiszőnyeg (a forgalmazó általi utólagos beszerelés is lehetséges)

. 1 szett (2 db) megfelelő méretű hóláne

. 1 liter gyártó által előírt motorolaj

„B1” Kategória

Fix darabszám: 30
Opció: 9

Hosszúság ≥4200 mm
Magasság <1570 mm
Teljesítmény ~80 Kw
Nyomaték ~175 Nm
Uzemanyag Benzin
Sebességváltó manuális
Ajtószám 5
Kivitel: kombi
Csomagtér >500 liter
Norma min. EURO6
Szín Fehér

Minimum felszereltség:

. ABS, ESP

. automatikus vészfékező rendszer
~i”~
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. vezetőoldali és utas oldali légzsák

. oldal légzsákok elől

. rnggöny(fej) légzsákok elől és hátul

. sebességfliggő szervokormány

. magasságban állítható vezetőülés

. fűthető ablakmosó füvókák elől

. gumiabroncs légnyomás ellenőrző

. elektromos első ablakemelők

. központi zár

. külső hőmérséklet kijelző

. fordulatszám mérő

. magasságban és mélységben állítható kormányoszlop

. az évszaknak megfelelő teljes értékű pótkerék ± emelőkészlet

. rádió berendezés zenei multimédiás lejátszóval (CD vagy USB vagy SD kártya. A
forgalmazó általi utólagos beszerelés is lehetséges)

. távirányító a központi zárhoz

. riasztó (a forgalmazó általi utólagos beszerelés is lehetséges)

. immobiliser

. gyári bluetooth kihangosító

. manuális klímaberendezés

. első, hátsó ködfényszóró

. osztottan dönthető hátsó üléstámla

. elektromosan állítható és fűthető tükrök

. fedélzeti számítógép / multifunkcionális kijelző

. gumiszőnyeg (a forgalmazó általi utólagos beszerelés is lehetséges)

. 1 szett (2 db) megfelelő méretű hólánc

. 1 liter gyártó által előírt motorolaj

„B2” Kategória

Fix darabszám: 29
Opció: 7

Hosszúság ~42OO mm
Magasság S1570mm
Teljesítmény ~8O Kw
Nyomaték ~175 Nm
Uzemanyag Benzin
Sebességváltó manuális
Ajtószám 5
Kivitel: kombi
Csomagtér >500 liter
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Norma min. EURO6
Szín Fehér

Minimum felszereltsé~:

. ABS, ESP

. automatikus vészfékező rendszer

. vezetőoldali és utas oldali légzsák

. oldal légzsákok elől

. fúggöny(fej) légzsákok elől és hátul

. sebességfüggő szervokormány

. magasságban állítható vezetőülés

. fűthető ablakmosó fúvókák elől

. gumiabrones légnyomás ellenőrző

. sebességüiggő szervokormány

. elektromos első és hátsó ablakemelők

. központi zár

. külső hőmérséklet kijelző

. fordulatszám mérő

. magasságban és mélységben állítható kormányoszlop

. az évszaknak megfelelő teljes értékű pótkerék ± emelőkészlet

. könnyűfém keréktárcsák

. tempomat

. tolatóradar

. rádió berendezés Zenei multimédiás lejátszóval (CD vagy USB vagy SD kártya. A
forgalmazó általi utólagos beszerelés is lehetséges)

. távirányító a központi zárhoz

. riasztó (a forgalmazó általi utólagos beszerelés is lehetséges)

. immobiliser

. gyári bluetooth kihangosító

. multifünkciós kormánykerék a rádió és a kihangosító kezeléséhez

. manuális klímaberendezés

. első, hátsó ködfényszóró

. osztottan dönthető hátsó üléstámla

. könyöktámasz elől

. elektromosan állítható és Ríthető tükrök

. fedélzeti számítógép multifunkcionális kijelző

. gumiszőnyeg (a forgalmazó általi utólagos beszerelés is lehetséges)

. 1 szett (2 db) megfelelő méretű hólánc

. 1 liter gyártó által előírt motorolaj
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„C1” Kategória

Fii’ darabszám: 18
Opció: 15

Hosszúság >_4650 mm
Magasság S1570 mm
Teljesítmény ?1 10Kw
Nyomaték >250 Nm
Uzemanyag benzin
Sebességváltó manuális
Ajtószám 5
Kivitel: kombi
Csomagtér ~55O liter
Norma min. EURO6
Szín Metálfény

. ABS, ESP, MSR vagy ASR

. automatikus vészfékező rendszer

. tempomat

. vezetőoldali és utas oldali légzsák

. oldal légzsákok elől

. függöny(fej) légzsákok elől és hátul

. sebességfUggő szervokormány

. elektromos első és hátsó ablakemelők

. fűthető ablakmosó fúvókák elől

. központi zár

. tolatóradar

. multi kormány

. könnyűfém felni

. magasságban és mélységben állítható kormányoszlop

. az évszaknak megfelelő teljes értékű pótkerék + emelőkészlet

. rádió berendezés zenei multimédiás lejátszóval + navigáció (Magyarország és Nyugat
Európa térképpel)

. állítható magasságú vezetőülés

. vezető és utas oldali ülés fUtés

. távirányító a központi zárhoz

. riasztó(a forgalmazó általi utólagos beszerelés is lehetséges)

. gyári Bluetooth kihangosító

. multifunkciós kormánykerék a rádió és a kihangosító kezeléséhez

. automata kétzónás klímaberendezés
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. első, hátsó ködfényszóró

. LED nappali menetfény

. hővédő üvegezés

. 6 fokozatú manuális váltó

. osztottan dönthető hátsó üléstámla

. isoüx, 3 pontos biztonsági öv a hátsó üléseken

. csomagtér világítás

. fényszórómosó berendezés

. feclélzeti számítógép

. elektromosan állítható és hithető tükrök

. gumiabroncs légnyomás ellenőrző

. gumiszőnyeg

. 1 szett (2 db) megfelelő méretű hólánc

. 1 liter gyártó által előírt motorolaj

„C2” Kategória

Fix darabszám: 1
Opció: 3

Hosszúság ~4500 mm
Magasság ~1570mm
Teljesítmény ?1 10Kw
Nyomaték ~280 Nm
Uzemanyag diesel
Sebességváltó manuális
Ajtószám 5
Férőhelyek száma 5±2
Kivitel: egyterű
Csomagtér ~13O liter (7 üléssel)
Norma min. EURO6
Szín Metálfény

. ABS, ESP, MSR vagy ASR

. automatikus vészfékező rendszer

. tempo mat

. vezetőoldali és utas oldali légzsák

. oldallégzsákok elől és legalább a második üléssorhoz

. ltggöny(fej) légzsákok elől és legalább a második üléssorhoz

. sebességRiggő szervokormány

. elektromos első és hátsó ablakemelők
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. fűthető ablakmosó Mvókák elől

. központi zár

. tolatóradar

. multi kormány

. könnyűfém felni

. magasságban és mélységben állítható kormányoszlop

. az évszaknak megfelelő teljes értékű pótkerék vagy defektjavító + emelőkészlet

. rádió berendezés zenei multimédiás lejátszóval ± navigáció (Magyarország és Nyugat
Európa térképpel)

. állítható magasságú vezetőülés

. vezető és utas oldali ülésfűtés

. távirányító a központi zárhoz

. riasztó(a forgalmazó általi utólagos beszerelés is lehetséges)

. gyári Bluetooth kihangosító

. multiüinkciós kormánykerék a rádió és a kihangosító kezeléséhez

. automata kétzónás klímaberendezés

. első, hátsó ködfényszóró

. LED nappali menetfény

. hővédő üvegezés

. 6 fokozatú manuális váltó

. lehajtható és osztható hátsó ülés

. isofix, 3 pontos biztonsági öv a hátsó üléseken

. csomagtér világítás

. fényszórómosó berendezés

. fedélzeti számítógép

. elektromosan állítható és fűthető tükrök

. gumiabroncs légnyomás ellenőrző

. gumiszőnyeg

. 1 szett (2 db) megfelelő méretű hólánc

. 1 liter gyártó által előírt motorola]

„D1” Kategória

Fix darabszám: 8
Opció: 6

Hosszúság ~470O tam
Teljesítmény ~1 10 kW
Nyomaték ≥340 Nm
Magasság S1570 mm
Sebességváltó automata
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Üzemanyag dízel
Ajtószám 5 (sedan esetében 4)
Csomagtér >470 liter
Kivitel: sedan vagy kombi
Norma miit EUROŐ
Szín Metálfény

. automatikus fényszóró bekapcso lás

. automatikusan elsötétedő külső tükör a vezető oldalán

. belső tükör automatikus elsötétedéssel

. ABS

. sebességfüggő szervokormány

. elektromos ablakemelők elöl, hátul

. elektromos rögzítő fék elinduláskor automatikus oldással

. elektronikus differenciál zár (EDS)

. elektronikus kézifék

. ESP

. esőérzékelős ablaktörlő

. fáradtságérzékelő szenzor

. automatikus vészfékező rendszer

. függöny(fej) légzsákok elöl és hátul

. fűthető ablakmosó füvókák elől

. fűthető első ülések

. gerinctámaszok az első ülésekhez, a vezető oldalán elektromos állítással

. gumiabroncs légnyomás ellenőrző

. hátsó lámpa LED technikával

. kipörgésgátló (ASR)

. 3 zónás automata klímaberendezés

. kulcs nélküli indítás

. ködfényszóró elől kanyarodási fénnyel

. könnyűfém keréktárcsák legalább I 7”méretü

. teljes értékű pótkerék + emelő készlet

. elektromosan állítható, behajtható és fűthető külső tükrök, vezetőoldali külső tükör
automatikus elsötétítéssel

. magasságállítható első ülések

. másodlagos ütközésvédelemi rendszer

. multiflrnkciós bőrkormány

. vezető-és utasoldali légzsákok, valamint oldallégzsákok elől

. parkolóradar elől hátul

. színes érintőképernyős rádió legalább S hangszóróval

. rádiótávirányítású központi zár

. sportülések elöl
40
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. Start-Stop rendszer

. szőnyegbetét elöl, hátul

. távolságtartó automatika sebességszabályzóval

. iPod/iPhone csatlakozó

. könnyűfém pótkerék

. LED-es föfényszóró

. fényszórómosó berendezés

. telefonelőkészítés Bluetooth

. riasztóberendezés

. sötétített üvegezés a „B” oszloptól

. navigációs rendszer

. gumiszőnyeg

. 1 szett (2 db) megfelelő méretű hólánc

. 1 liter gyártó által előírt motorolaj

„D2” Kategória

Fix darabszám: 2
Opció: 2

. riasztóberendezés

. automatikus parkolást segítő rendszer, parkolóradar elöl és hátul

. fűthető első ülések

. fényszórómosó berendezés

. fűthető ablakmosó fúvókák elől

. navigációs rendszer

. telefonkihangosító Bluetooth

17” felett nem kérjük

1-losszúság
Magasság
Teljesítmény
Nyomaték
Uzemanyag
Sebességváltó
Ajtószám
Kivitel:
Csomagtér
Férőhelyek száma
Norma
Szín

≥:4850 mm
~l570 mm
>110kw
>340 Nm
dízel
automata
5
egyterű
>300 liter (7 üléssel)
2±3+2
min. EURO6
Metálfény
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. tolatókamera

. vezető és utasoldali légzsák

. fUggönylégzsákok elől ás hátul minden üléssorhoz

. oldallégzsákok elöl és legalább a második üléssorhoz

. térlégzsák legalább a vezető oldalon

. érintőképernyős rádió legalább 8 hangszóróval

. belső tükör automatikus elsötétedéssel

. bőr multifúnkciós kormány

. elektromosan állítható, behajtható ás tüthető külső tükrök

. sebességRiggő szervokormány

. elektromos ablakemelők elöl, hátul

. elektromos rögzítőfék, elinduláskor automatikus oldással

. elektromosaii állítható vezetőülés, elektromosan állítható magasság, háttámla, gerinc
támasszal

. esőérzékelős ablaktörlő

. ESP

. fáradtságérzékelő

. gumiabroncs légnyomás ellenőrző

. 3 zónás automata klímaberendezés

. ködfényszóró elöl kanyarfény hinkcióval

. könnyűfém keréktárcsák legalább 16” méretű

. magasságállítható első ülések

. tolatókamera

. rádiotávirányítású központi zár

. Sebbességszabályzó

. Start-Stop rendszer

. fűthető első ülések

. fényszórómosó berendezés

. tetőléc

. Xenon fényszórók

. elektromos tolóajtó mindkét oldalon

. gumiszőnyeg

. 1 szett (2 db) megfelelő méretű hólánc

. 1 liter gyártó által előírt motorolaj

2. Nem engedélyezett extrák:

. légterelők

. automata sebességváltó kivéve az Dl ás D2 kategóriát

. nem levehető vonóhorog

. minden olyan extra vagy módosítás, mely az importőr árlistáján nem szerepel (harma
dik fél által gyártott/kínált, vagy harmadik féltől megvásárolt tartozék)
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. nyitható tetőablak

3. Flottakezelési szolgáltatások

Ajánlatkérő a bérelt gépjárművek üzemeltetése tekintetében az alábbi szolgáltatásokat vár
ja el a bérbeadótól:

. A gépjárművek forgalomba helyezése és ennek teljes költségviselése: törzskönyv,
rendszám, érvényesítő címke, vagyonszerzési illeték, O revízió, műszaki vizsga, for
galmi engedély

. Kötelező műszaki vizsgálatok, revíziók elvégzése és a KRESZ tartozékok biztosítása a
teljes fütamidő alatt. Műszaki vizsga lejáratok nyomon követése és a gépkocsi flotta-
menedzser értesítése az Új vizsga esedékességéről.

. A gépjárművek gyártói által előírt kötelező szerviz- és karbantartási munkák elvégzése
vagy elvégeztetése, kopó és forgó alkatrészek cseréje, valamint minden olyan egyéb a
futamidő során szükségessé vált karbantartási munka elvégzése, beleértve a folyadék-
szintek utántöltését az ablaktörlők és izzók cseréjét, amely a gépkocsik rendeltetéssze
rű használata mellett lép fel. Az említett javítások költségét a bérbeadó viseli.
Az ablaktörlő lapátok cseréjét minimum évente kötelező elvégezni, de amennyiben
ezek a rendeltetésszerű használat mellett hamarabb elhasználódnak, akkor azok cseré
jét is tartalmaznia kell a flottakezelési díjnak.

. A hitásteljesítményriek megfelelő számú és a közlekedésbiztonsági szabályoknak
megfelelő profilmélységű, A/I, A/2, B/I, és B/2 kategóriákban standard, C/i, C/2 ‚

Dl, D2 kategóriákban prémium kategóriájú téli és nyári gumiabroncs biztosítása, cse
réje, tárolása (telephely biztosítás), szállítása és elektronikus módon lekérdezhető
nyilvántartása. A téli abroncsok acél felnin kerülnek szerelésre váltóméretben.

. Standard és Prémium kategóriában a táblázatban megadott alábbi abroncs gyártmá
nyok fogadhatók el:

GUML&BRONCS GYÁRTMÁNYOK KATEGÓRIÁK SZERINT
:~t~ Goodyear~ ~r Michelin Dunlop Continental Bridgestone

. ~ csoport csoport csoport Pirelli csoport Hankook
Kleber, Barum,

STANDARD BF- Falken, Semperit, nem nem el
Goodrich Fulda Uniroyal elérhető Firestone érhető

/AZ



PRÉMIUM
Goodyear,

____________ Michelin Dunlop Continental Pirelli Bridgestone Haiikook

. Minden olyan abroncscsere és javítás, amely a fétamidő alatt a gépkocsi rendeltetés
szerű használata mellett lép fel

. A szezonális gumiabroncs csere ajánlatkérő külön kérésére az ajánlatkérő telephelyén
is történhet

. Gépjárműadó megfizetése

. Cégautó adó megfizetése

. Kötelező gépjármű-felelősség biztosítás megfizetése baleseti különadóval

. Európai kiterjesztésű CASCO biztosítás 10% min. 50.000,- Ft önrésszel és teljes körű
kárügyintézéssel

. 24 órás belföldi és külföldi országúti segélyszolgálat biztosítása teljes körűen minden
eseményre (káresemény, baleset, műszaki meghibásodás, stb.) a teljes fütamidőre.

. Belföldi asszisztencia biztosítása Al, A2 kategóriákban és külföldi asszisztencia biz
tosítása B/I, B/2, C/I, C/2, D/l, D/2 kategóriában

. Kategória azonos csereautó díjmentes biztosítása vidéken 4 órán, Budapesten 2 órán
belül minden olyan esetben, amikor a gépkocsi javításának elvégzése munkaidőben
nem garantált, illetve baleset, vagy egyéb meghibásodás miatt a továbbhaladás nem
lehetséges. A C/2 és D/2 kategóriában előzetes egyeztetéssel Ajánlatkérő minimum D
kategóriájú gépjárművet is elfogad.

. Hozom-viszem szolgáltatás biztosítása Budapest területén

. Rendszeres riportok és kimutatások biztosítása a menedzsment és a flottamenedzser
részére

. Éves magyarországi autópálya-matrica biztosítása

. Környezetvédelmi jelzés biztosítása

. Dedikált napi kapcsolattartó és Kiemelt ügyfélmenedzser

4. Egyéb feltételek:

. Kalkulált fútásteljesítmény mindegyik kategóriákban 30.000 Km/év +/-5°o

. Kilométer alulfutás jóváírása minden kategória esetén: 5,- Ft/km

. Kilométer túlfutás díja minden kategória esetén: 15,- Ft/km

. Tervezett és egyéb javítási szerviz igénybevétel, munkaidő: munkanapon hétfótől
péntekig 8.00 16.00-ig, pénteken 8.00- 13.30
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5. Gépkocsik leadása és állapotfelmérése

A gépkocsi leadásakor vissza kell szolgáltatni mindent, ami a jármüvel együtt átvételre
került a Bérbeadótól, így:

a gépkocsi valamennyi kulcsát;

a jármű dokumentumait;

a szervizkönyvet és a kézikönyve(ke)t;

amennyiben van rádió kódkártyáját;

. szivargyújtót;

amennyiben van beépített navigációs rendszer, annak szoftver CD-it;

. szerszámkészletet és KRESZ és egyéb tartozékokat (p1. pótkerék, izzókészlet, elakadásjelző
háromszög, stb.)

A Bérbeadó minden gépkocsi leadásakor állapotfelmérést készít. A felmérés során megál
lapításra kerül a nem rendeltetésszerű használatból eredő értékvesztés összege.

A Bérbevevő köteles kijelölni azon képviselőjét, aki jogosult képviseletében az állapot-
felmérés során megállapított értékvesztések, az elvárható állapottól való eltérés esetén a
javítási költség elfogadására.

A Bérbeadó által megállapított értékvesztéséről szóló fényképekkel alátámasztott kimuta
tást a Bérbeadó megküldi a megadott döntéshozónak, a kiszámított értékvesztést tartalma
zó értékelési jegyzőkönyvvel, valamint az ehhez fűzött magyarázattal együtt.

A Bérlő döntéshozója 5 munkanapon belül kifogást emelhet az értékelés ellen és jogosult
megbízni egy független műszaki szakértőt az eredeti állapotfelmérés felülvizsgálatára.

A két értékelés közül a Bérlő számára kedvezőbb - alacsonyabb értékvesztést kimutató -

lesz az irányadó.

Általános tudnivalók

A gépkocsi korával és futásteljesítményével arányos, a jármű jellegének és a gyári elő-
írásnak megfelelő használat mellett, a természetes elhasználódás következtében létrejött
kopások és alábbiakban felsorolt sérülések közül az „elfogadható mértékűnek” minősített
sérülések rendeltetésszerű használatból adódónak minősülnek. Ezekben az esetekben a
Bérbeadó nem jogosult a gépkocsi értékvesztéséről számlát benyújtani. A „nem elfogad
ható mértékűnek” tekintett sérülések okozta gépjármű értékvesztést azonban jogosult to
vábbterhelni a Bérlő felé.

Karosszéria/Fényezés

Elfogadható mértékű
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1. Olyan karcolások, melyek fényezés nélkül, polírozással eltávolíthatók.
2. A horpadások vagy benyomódások száma karosszéria-elemenként nem haladhatja

meg a kettőt (ajtónként vagy lökhárítónként).
3. A horpadások és benyomódások átmérője egyenként nem lépheti túl a 20 mm-t.

(nem fogadjuk el)
4. Kőfelverődés, ameimyiben kiterjedése nem nagyobb a karosszériaelem 10%-nál,

p1. a motorháztetőn, és nem hatol az alaplemezig.

Nem elfogadható mértékű
1. 20 mm-nél nagyobb horpadások vagy benyomódások.
2. Deformálódás okozta horpadások és benyomódások, melyek a rozsda jeleit mutat

ják.
3. 100 mm-nél hosszabb karcolások vagy több karcolás egy karosszéria-elemen, il

letve az összes olyan karcolás, mely nem távolítható el polírozással és fényezési
munkát igényel.

4. Az alaplemezt elérő karcolás, vagy egy karosszéria-elemen több mint két karcolás.
5. Egy karosszéria elem több mint 10%-án jelen lévő, vagy az alaplemezig hatoló kő

felverődés.
6. Az alaplemezig hatoló vagy rozsdásodó horpadások, benyomódások vagy karcolá

sok.

Hűtőráes/lökhárító

Elfogadható mértékű
1. Színre t’~jt lökhárítók esetén maximum 100 mm bosszú karcolások, melyek nem

hatolnak át a festékrétegen.
2. Nem színre Mjt lökhárító esetén olyan karcolások, melyek nem hatolnak a lökhárí

tó alapanyagáig, illetve olyan benyomódások és horpadások, melyek egyenként 20
mm-nél nem nagyobbak.

3. Lökhárítónként maximum két fényezési hiba, melyek nem igényelnek fényezési
munkát.

4. Külső hatások, p1. időjárási feltételek vagy éles szemcsék okozta elszíneződések,
kivéve, ha ezt nem megfelelő vegyszerhasználat okozta.

Nem elfogadható mértékű
1. Kőfelverődés vagy valamilyen szilárd test okozta törés a hűtőrácson.
2. Repedések vagy vágások a lökhárítón, hiányzó vonószem borítás vagy az eltávo

lítható vonóhorog hiányzó levehető része.
3. Az alapanyagig hatoló, vagy nagy számuk illetve fajtájuk miatt a gépkocsi optiká

ját jelentősen befolyásoló karcolások.
4. Olyan karcolások vagy kopások, melyek során a lökhárító deformálódott, és me

lyek átmérője egyenként nagyobb, mint 20 mm.

Gumiabronesokikeréktárcsák
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Elfogadható mértékű
1. Minden nyári guminak legalább 3 mm-es profilmélységgel kell rendelkeznie.
2. A dísztárcsák olyan mérvű kopása vagy karcolása, melynek során az nem törött

vagy deformálódott.
3. Kopás, karcolás vagy bármilyen festékréteg leválás a keréktárcsán, amennyiben a

tárcsa nem deformálódott.
4. A kerékcsavarok vagy a kerékagyak a rozsdásodás egyértelmű jeleit mutatják, de a

csavarfej oldallapjai nincsenek eldeformálódva ás a csavarok kicsavarhatók.

Nem elfogadható mértékű
1. “Padkázás” vagy helytelen használat során keletkezett gumikárok.
2. Látható külső elváltozások, melyeket rongálás-, hasadás-, vagy az oldalfal illetve a

hitófelület felszíni leválása-, vagy kivágott része okozott.
3. Defektes gumik, függetlenül attól, hogy ezt rongálás vagy idegen test okozta-e, de

mindegyik veszélyezteti a gépjárműi üzembiztonságát.
4. szakszerűtlenül javított abroncs, Pl „V”-s, vagy annál magasabb sebességi indexű

abroncs defektjavítása (ha igazoltan nem a szolgáltató által preferált javítóhálózat
ban került elvégzésre a javítás).

5. Törött vagy hiányos dísztárcsa. A dísztárcsa deformálódását okozó kopás vagy
karcolás.

6. Súlyosan sérült, deformálódott vagy hiányos keréktárcsák.

Vilá2ítás/Üve2ek

Elfogadható mértékű
1. a vezető látóterén kívül eső sérülések: kisebb karcolások, felületi kőfelverődések,

homályos üveg, stb., melyek nem befolyásolják a gépjármű biztonságos használa
tát és üzembiztosságot

2. Olyan kőfelverödés(ek) a fényszórókon, ködlámpákon vagy irányjelzőkön, melyek
nem befolyásolják a gépjármű biztonságos használatát és üzembiztonságát.

Nem elfogadható mértékű
1. Olyan kőfelverődés a fényszórókon, ködlámpákon vagy irányjelzőkön, mely során

az üveg vagy az átlátszó búra eltörött, függetlenül a kár nagyságától, melyek a
gépjármű biztonságos használatát és üzembiztosságát befolyásolják.

2. Lyuk vagy repedés formájában jelentkező sérülések a fényszórókon, ködlámpákon
vagy irányjelzőkön, amelyek működésbeli zavart okoznak.

3. Kőfelverődések a szélvédő egész területén, melyek során a külső üvegréteg sérül.
Emellett olyan kőfelverődések, melyek miatt a jármű - az üzembiztonságra vonat
kozó törvényes előírásokat figyelembe véve - nem megy át a műszaki vizsgán.

4. Egyéb repedések, nem javítható kőfelverődések a vezető látóterében (=ablaktörlő
által törölt felület a vezető oldalán). A vezető perspektivikus látómezejében (220
mm széles sáv a kormánykerék két oldalán, melyet az ablaktörlő elér) lévő felületi
sérülések és kőfelverődések esetén a törvényi szabályozás szerint szükséges a
szélvédő cseréje.
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5. Mély karcolások az oldalüvegeken,

Tükrök/Külső szerelvények

Elfogadható mértékű
1. Színre fújt tükrök esetében maximum 40 min hosszúságú kopás vagy karcolás,

amely nem hatol át a festékrétegen. Nem színre fújt tükrök esetében a karcolás
nem hatol át a tükör külső borításának anyagán, és a tükör működése zavartalan.

2. A megkülönböztetett jelzés vagy egyéb világítóeszköz üvege nem lehet törött, és
zavartalanul kell működnie. Működésében meg kell felelnie a törvényes előírások
nak, és amennyiben szükséges, úgy ezt a jármű papírjaiban dokumentálni kell.

Nem elfogadható mértékű
1. Színre fújt tükrök esetében olyan karcolások, melyek hosszabbak, mint 40m, és át

hatolnak a festékrétegen. Nem színre fújt tükrök esetében olyan karcolások, me
lyek áthatolnak a tükör külső borításának anyagán.

2. A tükrök nem lehetnek eldeformálódva, eltörve és zavartalanul kell működniük.
3. A megkülönböztető jelzés vagy egyéb világítóeszköz üvege törött, vagy nem meg

felelően rögzített. A lámpák nem felelnek meg a törvényi előírásoknak vagy mű
ködésük nem zavartalan.

UléseklBelső borítás

Rendeltetésszerű használat
1. Az ülések nagyfokú elhasználódást mutatnak, a huzat kikopott, az üléseken a

be- és kiszállás során keletkezett tipikus kopás látható.
2. A gépkocsivezető súlyától benyomódott a kárpit, és az ülés szélei egyenetle

nek.
3. Egyes elemek elszíneződtek, ami az adott elem részleges eltakarásából fakad.

Nem rendeltetésszerű használat
1. Az ülések piszkosak, szennyezettek. A szennyeződés nem csak felületi, és

normál kárpittisztítással nem lehet eltávolítani. A huzat kiszakadt.
2. A huzatot kiégették vagy kivágták és erősen szennyezett.
3. A tetőkárpit szennyezett. A szennyeződés nem csak felületi, és normál kárpit

tisztítással nem távolítható el. A kárpitot kivágták.
4. A tetőkárpit anyaga deformálódott, kivágták vagy erősen szennyezett.

Műszerfal/Padlóburkolat/Ajtók

Rendeltetésszerű használat
1. Az utólagosan beszerelt tartozékok tartóelemeit a gépjárműben hagyták, vagy

kiszerelték, de annak nincs látható nyoma
2. A padlókárpiton látszik az igénybevétel. Elszíneződött és kikopott.
3. A kormánykerék láthatóan megkopott, de anyaga nincs kihasadva.
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4. váltógomb, és váltókarszoknya kopott, de nincs kihasadva, nem hiányos

Nem rendeltetésszerű használat
1. A tartozékok és telefonok tartóelemeit kiszerelték és a lyukak egyértelműen a

sofőr vagy az utas látómezejében vannak.
2. A csomagtartó kárpitja szennyezett és koszos. A szennyeződés nem csak felü

led és nem távolítható le normál kárpittisztítással.
3. A gépkocsi szőnyege szakadt, repedt vagy erősen szennyezett.
4. A belső kárpit nem a normál használat során, hanem külső behatásra megron

gálódott. Az ajtón a biztonsági öv okozta lyukak, szakadások vagy eldeformá
lódások találhatóak.

5. váltógomb, és váltókarszoknya kihasadt, és (vagy) hiányos

Motor

Rendeltetésszerű használat
1. A gépjármű korának és futásának megfelelő kopás, nincsenek rendellenes mű

ködésre utaló hangok a motortérből, az autó adatlistája alapján nem tárolt a
jármű elektronikája olajhiányos, illetve magasabb hőfokon történő üzemelte
tésre utaló adatokat. A központi elektronika által tárolt hibanapló nincs törölve.
Mivel a Bérbevevő vállalja, hogy kizárólag a Bérbeadó által szerződött szervi
zeket veszi igénybe, itt az esetleges törléssel kapcsolatos bizonyítási kényszer a
Bérbeadót terheli

Nem rendeltetésszerű használat
1. Szemrevételezés alapján észlelhető szerkezeti egység a motorról hiányzik és

aimak működését befolyásolja.(pl.: légszűrőház hiánya)
2. A bérlő hibájából üzemképtelen a motor.
3. A bérlő hibájából túlzott olajfolyás és sérült szerkezeti egységek a motortérben

(p1.: törött olajtartályok)
4. Szakszerűtlen külső beavatkozás vagy figyelmetlen használat során bekövetke

zett sérülésekből adódó hibák.
5. Ha a bérlő hibájából elmaradt felülvizsgálatok miatt elvész a garancia vagy

megnő a meghibásodás esélye.
6. rendellenes működésre utaló hangok a motortérből, az autó adatlistája alapján

tárolt a jármű elektronikája olajhiányos, illetve magasabb hőfokon történő
üzemeltetésre utaló adatokat, a központi elektronika által tárolt hibanapló tö
rölve van. Mivel a Bérbevevő vállalja, hogy kizárólag a Bérbeadó által szerző
dött szervizeket veszi igénybe, itt az esetleges törléssel kapcsolatos bizonyítási
kényszer a Bérbeadót terheli.

7. Az üzemeltetéshez szükséges motorolaj szint nem felel meg az előírásoknak

Erőátvitel

Rendeltetésszerű használat
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1. A tengelykapcsoló kopása a futásteljesítménynek megfelelően. Nincs rendelle
nességre utaló hang, illetve a próbaút során felmerülő rángatás, csúszás

2. Gyártási hibára visszavezethető problémák, a gyári előírásoknak megfelelő
karbantartások és rendeltetésszerű használat mellett (p1.: anyagfáradás okozta
törések, szakadások). Az gépjármű importőre felé történő ezzel kapcsolatos
kárérvényesítés a Bérbeadó feladata.

Nem rendeltetésszerű használat
1. Tengelykapcsoló nem emel ki, rendellenesen működik.
2. Tengelykapcsoló, illetve a kéttömegű lendkerék hibájára utaló hang hallható
3. Sebességfokozat nem kapcsolható, szinkrongyűrűk kopottak, ill, a nyomaték-

váltó használhatatlan.

Fékek I Futómű

Rendeltetésszerű használat
1. Gyártási hibára visszavezethető problémák, a gyári előírásoknak megfelelő

karbantartások mellett.
2. A gépjármű korának és futásának megfelelő kopás, ha ez nem gátolja a gép

jármű biztonságos használatát és üzembiztosságát.

Nem rendeltetésszeríl használat
1. Féktárcsák, keréktárcsák, felrnggesztés és futómű egységek deformálódása, ha

az valamilyen külső behatás miatt keletkezett.

Tartozékok be- és kiszerelése által okozott sérülések

Rendeltetésszerű használat
1. Kisebb, a gépjárműben utazók látóterébe nem eső hiratok, p1. a műszerfal alsó

részén

Nem rendeltetésszerű használat
1. A gépjárműben utazók látóterébe eső furatok, p1. a műszerfalon, vagy egyéb

vissza nem állítható sérülések
2. Furatok a gépjárműben utazók látóterében, Pl. a műszerfalon, a középkonzolon,

az ajtókárpiton. Nagyobb lyukak melyek p1. hangszórók beépítése miatt kelet
keztek az ajtókárpiton vagy a kalaptartón és csak az érintett darabok cseréjével
állítható helyre az eredeti állapot.

Kie2észítők

Rendeltetésszerű használat

1. Gumi lekopása a díszléceken, lökhárítón, légterelőn stb.

Nem rendeltetésszerű használat

1. Sérült vagy hiányzó dísz és kiegészítő elemek
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Iktatószám:
Ugyintéző:

. számú szerződéshez

Eseti igény bejelentő

Tisztelt ALD Automotive agyarország KR!

Ezúton megrendelek db kategóriájú típusú eseti bérautót, autópálya matri
cával.

Az átvétel helye és időpontja:

Budapest, 20

m szíves visszaigazolásukat.

Üdvözlette,



3. számú melléklet RÉSZLETEZŐ ÁRTÁBLA

Modell
Ssz Megnevezés Képlet Al 81 B! Cl C! Dl D2

1 ALAPADATOK
2 Futamidő (hónap) - 48
3 Futásteljesitmény (km/év) - 30 000
4 Alulfutás díja Ft / Km - 5
5 Túlfutás díja Ft / Km - 15

6 ÁR RÉSZLETEZÉS (Ft/hó)
7 Bruttó listaár 9 742 170 6 672 580 4 580 170 4 580 170 6923000 8 520 810 10 561 700 10 876 660
8 Nettó listaár (=9+10) = (7-l0)/1,27+10 7 671 000 5 254 000 3 616 000 3 616 000 5 465 000 6 738 000 8 316 299 8 564 299
9 Nettó listaárból gépkocsi nettó listaár - 7 671 000 5 254 000 3 571 000 3 571 000 5 400 000 6 603 000 8 210 000 8 458 000
10 Nettó listaárból regisztrációs adó - 0 0 45 000 45 000 65000 135000 135000 135000
11 Opciós extrák nettó listaára - 1703000 657 000 245 630 648 630 662 435 1 685 440 823 909 823 909

Kedvezmény (gépkocsi + extrák
12 kedvezménye) értékben nettó, negatív -2 325 107 -1 311 460 -765 716 -846 273 -1 456 840 -1 658 781 2 176 216 -2 236 431

előjellel -

14 Forgalomba helyezés költsége 106 488 106 488 106 488 106 488 106 488 106 488 106 488 106 488
15 Vagyonszerzési illeték 0 0 60 750 60 750 82500 82500 82500 82 500
16 Nettó beruházási érték E (9—15) 7 155 381 4 706 028 3 263 152 3 585 596 4 859 583 6953647 7 181 681 7 369 466
17 Maradványérték 4 177 703 3 410 936 2 655 869 2764 483 3 442 667 4 188 917 4 925 657 5 059 924
18 Bérleti díj tőke része =16 62 035 26 981 12 652 17 107 29 519 57 599 47000 48 115
19 Bérleti díj kamat része** 17 755 12 717 9 273 9 948 13 007 17 457 18 968 19 473
20 Nettó bérleti díj (finanszírozás) =18+19 79 790 39 698 21 925 27 055 42 526 75 055 65 969 67 588
21 Karbantartás 10799 8967 8724 8813 10461 9519 10899 10936
22 Gumik 9839 7245 6938 6938 7476 7688 11378 11378
23 Autópályamatrica 2 820 2 820 2 820 2 820 2 820 2 820 2 820 2 820
24 24 órás segélyszolgálat 1 000 1 000 1 500 1 500 1 500 1 500 1500 1 500
25 Gépjármúadó 2335 1449 2329 2329 3163 3163 3163 3163
26 Cégautóadó 0 0 6471 6471 7837 7837 7837 7837
27 Adminisztrációs díj 1990 1 990 1 990 1 990 1 990 1 990 1990 1 990
2’ Hozom-viszem szolgáltatás 1 673 1 673 1 673 1 673 1 673 1 673 1 673 1 673
2t Cseregépjárműdija 6468 5085 4442 4442 3934 6108 6108 6108
30 Kötelező biztosítás + Balesti adó 4 037 4 037 3 775 3 775 4 267 4 267 4 267 4 267

• 3~t Casco 10808 7053 7482 8261 11287 16348 16899 17353
32 GAP 1 1 1 1 1 1 1 1
33 Nettó flottakezelési díj =E (21—32) Si 770 41 320 48 145 49 013 56 410 62 914 68 535 69 026

OSSZESEN:

34 NE1TÓ BÉRLETI És FLOTrAKEZELÉSI DÍJ =20+33 131560 81 018 70 070 76 068 98 936 137 969 134 504 136 614

3,76
* A bérleti díj tőke részének meghatározásánál a nettó beruházási értékből kell kiindulni, a képlet oszlopba be kell írni, hogy ebből kiindulva milyen matemetikai
** A bérleti díj kamat részének megadásakor a teljes futamidőre számított kamatot el kell osztani a futamidő hosszával, vagyis 48 hónappal
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MIE-?591314

• tNISZ
NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIOS Teljesítést Igazoló Bizonylat
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Készült
Hely: Dátum:

Jelen vannak:
Vállalkozói Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselő ( I) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
NISZ (ezen TIB aláirója) (ezen TIB jóváhagyója)
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zrt.

Termék/szolgáltatás megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés száma: Ügyfél száma:

Teljesítés igazolás tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:

Megjegyzés:

Megrendelő igazolja, bogy a csatolt mellékletben (szállító levél, berendezés lista, átadás-átvételi jkv., minőség-
vizsgálati jkv., tesztelési minősítés, más ) szereplő részletezettségnek
megfelelő terméket/szolgáltatást a Vállalkozó/Szállító a Megrendelő telephelyére szállította, / a Vállalko
zó/Szállító a szolgáltatást elvégezte. A teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és niiiiőségnek megfelel.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja. A számla mellékletét együttesen kell, hogy
képezze ezen TIB és a fentebb aláhúzott mellékletek egy-egy példánya. Csak így nyújtható be a Megrendelőnek.

Elfogadott nettó teljesítmény érték Ft:
a szerződésben meghatározott e~éb devizában Devizanem: I Érték:
Az el fogadott teljesítésből visszatartott Esedékessége
(jóteljesítési) garancia Ft: (dátum):

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (I)

Megrendelő képviselője (2)

ALDAL1o~0~,. r:3%y~rc~.

Adós2ám~
Te!.: 802-580Q FZr 8C~
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‚ melléklete‚NISZ
NEMZETI INFOKOMMUNIKACIOS

• SZOLGÁLTATÓ ZRL
Nyilatkozat Partner adatairól

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):

ALD Automotive Magyarország Autópark-kezelő és AL» Automotive Magyarország Kft
Finanszirozó Korlátolt FeIelósséEű Társasá2

MIE-759 10/A/S

C&je~wék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfelelő aláhúzandó):
01-09-701075

Adószám: 12738867-2-44 Uniós adószám:HU12738867

Kapcsolattartó_adatai
Név: Beosztás:
Krug-Molnár Zsuzsa Kiemelt Ugyfélszolgálati menedzser

. E-mail cím:
Telefonszam:
+36 (30) 276-7834 zsuzsa.krug-mo1nar~aldautomottve.com

Cím
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 1 133. Bp.Váci út 76.

Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám):

Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Cégnév:

Számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):

Számlavezető bank

Neve:Unicredit Bank Zrt.

Bankszámla száma: Bankszámla devizaneme: HUF
109 1800 1-00000024-99490005

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozótörvények alapján, az irreleváns sorban NEM-et kell
beirni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, Ott IGEN-t)

Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. 169.*.(l)]:
XIII A. fejezet, 169.~h)]: NEM elszámolás [áfa tv. XV.-XVII. fejezet, NEM

169.~.(p,gj]: NEM
Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes[áfa N.

Fordított adózás [áfa N. 169.*.(n)]: fejezet]: NEM VI. fejezet]:
Milyen tevékenység alapján:NEM Milyen tevékenység alapján:NEM

KATA [2012. évi CXLVII. tör- KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]: EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
vény]: NEM NEM NEM

Dátum~

Cégszerű aláírás: ~
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Eladó szerződés aláirásakor ismert alvállalkozói

A teljesítésbe bevonni kívánt, a 2. pontban meghatározott körbe nem tartozó
alvállalkozó(k):

Alvállalkozó neve: Abroncs Kereskedőház Kft.
Alvállalkozó székhelye/címe:1 119. Budapest Fehérvári út 7 1-73.
Alvállalkozó feladata:Gumiabroncs szolgáltatás biztosítása

Nyilatkozom, hogy a Jelen pontban nevesített alvállalkozó(k) nem áll(nak) a Kbt. 62. ~ (1)-(2)
bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt.

2. A közbeszerzési eljárásban nevesített, az alkalmasság igazolásába bevont alvállalkozó(k):
Alvállalkozó neve: nem ilyen alvállalkozó
Alvállalkozó székhelye/címv
Alvállalkozó feladata
Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában alvállalkozó részt
vett

Eladó a szerződés teljesítésébe köteles bevonni ajelen pontjában megnevezett alvállalkozó(ka)t.

‚.i’P A~tor.:o
flp., ‚‘~ 76.

/‘cót~ár’~: ~Z31-2-44
feL: C02-5B03, Fa: tO2-~a3o

4
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Tranzakció típusa Klrnenö forint átuta as

Megbízó neve ALU AUTOMOTIVE M.O AIJTÓPARK-KEZELŐ

Megbízó szárnlaszáma HU42 1091 8001 0000 0024 9949 0005

Kedvezményezett neve NISZ Zít.

Kedvezményezett számlaszáma HU4S 1040 3239 0002 7183 0000 001)1

Künyvelés dátuma 2017.11.09

Tranzakaóazonosító 20171109600568

iazlemén Oj. béilet ás Ilottakezelési szolg beszerz Teljesitésiy biztosíték

Megjegyzés +IZV 00170651354

Tertielés összege -25 000 000,00 NUF

Éttéknap 2017.11.09

Átutaló hiv. a fizetési műveletre NOTPRQ”1DED

Azonosító 00170651354

Spectra egyedi azonos’tó 001)00000002027941368

“kj~-’-- ;:}~‚k1-
ALI) Automotive MagiMrolszág Kft

1133 Bp., Váci Út 16.
Mőszám: 12738867-2-44

Tel.: 802-5800, Fax.: 802-5830
20


