
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

A Megrendelések leadásával az Ügyfél elfogadja az alábbi általános szerződési feltételeket:  

1. Szerződés létrejötte 

 

A megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásának időpontjában a Felek között szolgáltatási 

szerződés jön létre.  

 

2. Megrendelő jogai és kötelezettségei 

 

2.1. A szerződés alapján Megrendelő jogosult a limuzint a megrendelésben foglalt időtartamban, 

a lent részletezett feltételek szerint, az általa előzetesen közölt számú személlyel együtt 

igénybe venni. 

2.2. Megrendelő a Szolgáltató visszaigazoló e-mailjének beérkezésétől számított 48 órán belül 

köteles 10.000 Forint, azaz tízezer forint előleget fizetni Szolgáltató részére.  Amennyiben a 

szerződés olyan okból lehetetlenül, amelyért Megrendelő a felelős, illetve Megrendelő a 

szerződéstől eláll, úgy az előlegként átadott összeg nem teljesítési kötbérként a Szolgáltatót 

illeti meg. 

 

3. Elállás 

 

3.1. Megrendelő kizárólag a Szolgáltatóhoz címzett írásbeli nyilatkozatával, legkésőbb a 

Szolgáltató teljesítésének megkezdéséig állhat el a szerződéstől. A Szolgáltató által 

meghatározott előleg meg nem fizetését nem lehet akként értelmezni, hogy a Megrendelő a 

szerződéstől elállt. 

3.2. Megrendelő a szolgáltató írásbeli elfogadó nyilatkozatának megküldését követően jogosult a 

szerződéstől elállni. Amennyiben a Megrendelő az igénybevétel napját megelőző 7 

munkanapon belül áll el a szerződéstől, úgy a bérleti díj teljes összegét köteles megtéríteni 

Szolgáltató részére.  

 

4. Megrendelő kártérítési kötelezettsége 

 

4.1.  Megrendelő köteles a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott limuzinban jogellenesen 

okozott teljes kárt Szolgáltató részére megtéríteni. A károkozó, ismeretlen károkozó esetén a 

Megrendelő korlátlanul felelős a Szolgáltatónak okozott károk megtérítésére. 

4.2. Abban az esetben, ha Megrendelő vagy a limuzint a Megrendelő kísérőjeként igénybe vevő 

személy magatartásának következtében a gépjárművet tisztítása vagy helyreállítása válik 

szükségessé, illetve ha a gépjármű rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná válik a 

Megrendelő köteles az előre megállapított bérleti díj összegét meghaladóan, további 50.000 

forintot, azaz ötvenezer forintot megfizetni Szolgáltató részére, amely a gépjármű 

rendeltetésszerű használatának helyreállítását szolgálja. 

 

5. Szerződésszegés, felróható magatartás 

 

Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő személyek jelen feltételeket megsértik, illetve 

jogellenes, balesetveszélyes vagy agresszív magatartást tanúsítanak, illetve a limuzin állagát 

rongálják, úgy Szolgáltató jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni. Ebben az esetben 

Szolgáltató választása szerint az igénybe vevőket nem köteles tovább szállítani, illetve 

jogosult a jogellenesen, agresszívan vagy balesetveszélyesen viselkedő személyeket az 

utazásból kizárni. A fenti szerződésszegés esetén Szolgáltató nem köteles visszatéríteni a 

bérleti díjat Megrendelő részére. 

 



 

6. További tilalmazott magatartások 

 

Szolgáltató felhívja a megrendelő figyelmét, hogy a bérelt gépjárműben tilos a dohányzás, 

illetve a gépjármű tisztasága érdekében az igénybevevők sem ételt, sem italt nem vihetnek 

be a gépjármű belsejébe és ezek fogyasztása is tilos. A rendelkezések betartása és 

betartatása Megrendelő kizárólagos felelőssége.   

 

7. Szolgáltató kártérítési felelősségének korlátozása 

Szolgáltató kizárja a kártérítési felelősségét az igénybe vevők által a bérelt gépjárműbe bevitt, 

illetve a bérelt gépjárműben felejtett tárgyakért. Az igénybevevők által a bérelt gépjárműbe 

bevitt tárgyakban bekövetkezett károk vagy a bevitt tárgyak elvesztése kizárólag 

igénybevevők kockázata. 


