
 

 

 

 

 

 

Jármű bérleti szerződés 

Alulírott……………..………………………………(név) 
…………………….……………………………..(lakcím) 
…………………….……………….(születési hely, idő) 
…………………….………………(jogosítvány száma) 
…………………….………………………(mobiltelefon) 
…………..………………………………….(e-mail cím), 

 
kijelentem, hogy az ENERGIA WEST NÉMET_MAGYAR KFT. (székhelye: 2013 Pomáz, Szőlőtelep utca 19., 
Adószáma: 10641639-2-13 Cg. 13-09-064001) által rendelkezésemre bocsátott autó használata során az 
alábbiakban foglalt előírások szerint járok el, az autó használatához szükséges követelményeknek megfelelek és 
a jelen nyilatkozatban foglalt jogkövetkezményeket magamra nézve kötelezőnek fogadom el. 

 
1. Tudomásul veszem, hogy az autó kizárólag jogosítvánnyal rendelkező személy által vezethető. A 

személygépkocsi vezetéséhez szükséges valamennyi feltételnek megfelelek, a szükséges okmányokkal 
rendelkezem. 

 
2. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az autót rendeltetésszerűen használom, és ennek során tartózkodom 

az autó oly módon történő használatától, amely annak állagát sértené, vagy veszélyeztetné. 
 

3. A bérleti időszak alatt a járművet rendeltetésszerűen szükséges használni,a járművel és a vezetéssel 
kapcsolatban adott instrukciókat maradéktalanul be kell tartani. Erről az ügyfél  szóbeli tájékoztatást 
kap,még a bérleti jogviszony előtt. 

 
4. Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat 1-13. pontjaiban foglalt kötelezettségeim bármelyikének 

megszegése, vagy az autó bármilyen egyéb módon történő veszélyeztetése esetén az ENERGIA WEST 
NÉMET_MAGYAR Kft. megbízottja, instruktora jogosult az autó használatát haladéktalanul megszüntetni 
és azt akár jogos önhatalommal is birtokba venni. Ebben az esetben az autó használatáért fizetett 
ellenérték összege az ENERGIA WEST NÉMET_MAGYAR Kft-t illeti meg, annak visszafizetésére nem 
vagyok jogosult igényt tartani. 

 
5. Tudomásul veszem továbbá, hogy a jelen nyilatkozat 1-13. pontjaiban foglaltak megszegése, vagy az 

autó és tartozékai bármilyen módon és mértékben történt károsodása esetén teljes kártérítési 
felelősséggel tartozom. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az általam okozott kár teljes összegét és annak 
járulékos költségeit készpénzben vagy banki utalással, a kár bekövetkeztét követő 30 naptári napon belül 
az ENERGIA WEST NÉMET_MAGYAR Kft. részére megtérítem. 

 
6. Tudomásul veszem, hogy az ENERGIA WEST NÉMET_MAGYAR Kft. jogosult a kár összegét választása 

szerint független igazságügyi szakértő vagy szakszerviz bevonásával megállapítani, az így megállapított 
kártérítés összegét magamra nézve is kötelezőnek fogadom el. Amennyiben én ragaszkodom a független 
igazságügyi szakértő vagy szakszerviz bevonására, azok költségeit én állom. 

 



 

 

7. Vállalom, hogy az ENERGIA WEST NÉMET_MAGYAR Kft. által meghirdetett akcióban feltüntetett 
használati díjat az autó használatának megkezdése előtt a helyszínen, vagy a megvásárolt voucher(-ek) 
felmutatásával megfizetem. 

 

8. Tudomásul veszem, hogy a versenypályán az általam vezetett gépjárműre nem áll rendelkezésre 
biztosítás. 

 

9. A gépjárművet saját felelősségemre vezetem és utasom épségéért felelősséget vállalok. 
Tudomással bírok arról, hogy annak ellenére, hogy a pálya műszaki biztosítása és minden versenyző 
önfegyelme csökkentheti a baleset veszélyét, a komoly sérülés veszélye továbbra is létezik, és kijelentem, 
hogy engem erről megfelelően tájékoztattak, és kifejezetten beleegyezek a fentebb feltüntetett 
kockázatokba. 

 

10. Egészségi állapotom a vezetésen való részvételt lehetővé teszi. Vezetésre alkalmas állapotban vagyok, 
alkohol illetve kábítószer befolyása alatt nem állok. 

 

11. Az Energia West Kft.-vel vagy a gépjármű tulajdonos magánszeméllyel szemben mindennemű 
kártérítésemről lemondok. 

 

12. Tudomásul veszem, hogy a károkért, bármely jellegű balesetért, illetve bármely, az Élményautózással 
összefüggésben felmerülő egyéb kárért az Energia West Német_Magyar Kft.-t kizárólag abban az 
esetben terheli felelősség, amennyiben annak oka kizárólag az ő tevékenységére vagy mulasztására 
vezethető igazoltan vissza. 

 

13. Én, saját magam nevében, az örököseim nevében, a végrendeletem végrehajtói nevében ezennel 
kifejezetten lemondok minden  követelésemről, igényemről, peres eljárás kezdeményezésének jogáról, 
illetve bármilyen kárigény érvényesítésének jogáról bármely érdekelttel szemben. 
 

 
Aláírásommal igazolom, hogy a részvételi és használati feltételeket, valamint a jelen nyilatkozatot 

elolvastam, teljes tartalmukat tudomásul vettem és minden leírt ponttal korlátlanul egyetértek. 
 
 
 
 
 
 

…………….., 2022. ……………………                                           ………….………………………………… 
                                                                                                             Használatba vevő 
 
 
 
 
 

Aláírásommal hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat az Energia West Német_Magyar Kft. kezelje, és azokat felhasználja jövőbeni tájékoztatás céljából e-

mailben időbeli korlátozás nélkül. Tudomásul veszem azt a tájékoztatást, hogy adataimat és az adatkezeléshez való hozzájárulásomat az adatkezelőnél 

bármikor írásban módosíthatom, visszavonhatom. Az Energia West Német_Magyar Kft. kijelenti, hogy a fent megjelölt adatokat, illetve a tudomásukra 

juttatott személyes adatokat védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezeli. Tudomásul 

veszem, hogy a rendezvény helyszínén készített képek és videó anyagok az Energia West Német_Magyar Kft. tulajdonát képezik és azt 

beleegyezésemmel marketing és reklám szempontjából szabadon felhasználhatják. 


