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Kérjük tekintse át ezt a dokumentumot még a foglalás befejezése előtt és kérjük, hogy olvassa el a 

mellékelt Általános szerződési feltételeket és Díjszabást! 

Foglalási feltételek 
 

1. Foglalás 

A foglalásban megadott ár a meghatározott gépjárműhöz, dátumhoz és időponthoz kapcsolódik.  

Személyes foglalás esetén a Gerzson Autókölcsönző ajánlatát papír alapon állítja ki, melyet mindkét 

fél aláírásával fogadja el, ezzel a foglalás megköttetik. 

Online foglalás esetén a Gerzson Autókölcsönző e-mail-ben ajánlatot küld a foglaló személynek, aki az 

e-mail válaszával elfogad, ezzel a foglalás megköttetik.  

Telefonos foglalás esetén, amennyiben e-mail-es kommunikációra nincs lehetőség, rögzített telefonos 

beszélgetés során a Gerzson Autókölcsönző ajánlatot állít ki, melyet a foglaló személy elfogad, ezzel a 

foglalás megköttetik.  

Foglalás esetén a felek minden esetben elfogadják a Foglalási feletételeket, Általános szerződési 

feltételeket és Díjszabást! 

Meglévő foglalását a foglaló személy megtekintheti, módosíttathatja vagy töröltetheti, telefonon (06 

20 3673488), online (gerzsonauto@gmail.com) vagy személyesen. Kérjük, hogy foglalási számát tartsa 

kéznél, szívesen állunk rendelkezésére. 

2. Foglalások módosítása, törlése 

A foglalás megerősítését követően intézett bármilyen módosítás a foglalás törlésével és új foglalás 

kötésével jár, mely befolyásolhatja az árat és/vagy a gépjármű elérhetőségét. 

A megjelölt felvételi időpontot megelőző legkésőbb 72 órával a foglaló személy által kezdeményezett 

foglalás törlése esetén a foglalás lemondási díj nélkül törölhető 

A megjelölt felvételi időpontot megelőző legkésőbb 24 órával a foglaló személy által kezdeményezett 

foglalás törlése esetén a bérleti díj 50 százaléka, de legfeljebb 20 000 forint lemondási díj kerül 

felszámolásra, melyet a foglaló személy 72 órán belül kiegyenlíteni köteles! 

A megjelölt felvételi időpontot megelőző 24 órán belül a foglaló személy által kezdeményezett foglalás 

törlése esetén, illetve a felvétel elmulasztásakor a teljes bérleti díj, de legfeljebb 50 000 forint 

lemondási díj kerül felszámolásra, melyet a foglaló személy 72 órán belül kiegyenlíteni köteles! 

A foglaló személy az alábbi esetekben mentesül a lemondási díj megfizetése alól. 

- az OMSZ által a térségre/megyére/országra kiadott harmadik (piros) szintű riasztása esetén 

- vis major esetén 

- amennyiben a foglalás törlése mellett, új foglalás történik, mely a törölt foglalásban megjelölt 

gépjárművet, időszakot lefedi 

A megjelölt felvételi időpontot megelőző legkésőbb 48 órával a Gerzson Autókölcsönző indoklás nélkül 

törölheti a foglalást, anélkül, hogy felelősséggel tartozna a foglaló személynek okozott késedelméért, 

káráért.   
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A megjelölt felvételi időpontot megelőző legkésőbb 24 órával a Gerzson Autókölcsönző indoklás nélkül 

törölheti a foglalást, mely esetén a Gerzson Autókölcsönző a foglaló személynek meghiúsulási kötbért 

fizetni köteles a bérleti díj 50 százaléka értékében, de maximum 20 000 forint értékben. 

A megjelölt felvételi időpontot megelőző 24 órán belül a Gerzson Autókölcsönző által kezdeményezett 

foglalás törlése esetén, illetve a kellő indok nélküli átadás megtagadása esetén a Gerzson 

Autókölcsönző a foglaló személynek meghiúsulási kötbért fizetni köteles a bérleti díj 100 százaléka 

értékében, de maximum 50 000 forint értékben. 

A Gerzson Autókölcsönző az alábbi esetekben mentesül a meghiúsulási kötbér megfizetése alól. 

- az OMSZ által a térségre/megyére/országra kiadott riasztása esetén 

- vis major esetén 

- a lefoglalt jármű balesetből vagy műszaki hibából fakadó üzemképtelensége esetén 

- amennyiben a lefoglalt jármű, annak korábbi bérlőjének késéséből, szerződésszegéséből vagy 

hibájából fakadóan nem elérhető  

- amennyiben a Gerzson Autókölcsönző a lefoglalt jármű helyett, azzal megegyező, vagy 

magasabb kategóriájú járművet ajánl fel a foglaló személynek azonos díj ellenében 

- amennyiben a foglaló személy azonosítása során megállapítható, hogy 

1. a Bérbeadónak korábban bármely módon kárt okozott, vagy azt megkísérelte 

2. a Bérbeadó felé késedelme, tartozása áll fenn, illetve amennyiben ezekkel 

kapcsolatban nyitott kérdés áll fenn 

3.  a Bérbeadóval korábban kötött bármely szerződést megszegett, vagy azt megkísérelte 

4. az Általános Szerződési Feltételek alapján a Bérbeadó járműveinek vezetésére nem 

jogosult, nem alkalmas vagy nem képes 

5. tudatzavar, alkohol, kábítószer, altatószer, hallucinogén szer vagy egyéb gyógyszer és 

anyag – mely befolyásolhatja a reakcióképességet, illetve öntudatot – befolyása alatt 

áll, vagy ilyen benyomást kelt 

6. a Bérleti Szerződés feltételeit, illetve Általános szerződési feltételeket, illetve 

Díjszabást megérteni önállóan nem képes  

7. a Bérbeadóval vagy környezetében lévőkkel szemben tiszteletlen, agresszív 

viselkedést mutat 

 

 

 

 

 

 

 


