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Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) határozzák meg a Megadrive Autovermietung GmbH. Magyarországi Fióktelepe, Buday
László utca 12. I., H-1024 Budapest, Hungary 01-17-000793, Tel: +36-1-225-21-74, , Email: info.budapest@megadrive.co.hu, mint Bérbeadó személy- és
tehergépjárművek bérbeadására vonatkozó tevékenységére, valamint a természetes vagy jogi személy Bérlőkre irányadó feltételeket, Bérbeadó és Bérlő
között keletkező jogokat és kötelezettségeket.
Bérlő a Bérbeadó szolgáltatásának egyedi bérleti szerződés útján történő igénybevételével a jelen ÁSZF-ben írt feltételeket, valamint az
Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, ezek az egyedi szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Jelen ÁSZF
rendelkezései minden esetben irányadók a Bérbeadó és a Bérlő közötti jogviszonyra, ide értve a jelen ÁSZF hatályba lépését megelőzően létrejött bérleti
jogviszonyokat is, kivéve, ha a bérletre vonatkozó egyedi szerződés kifejezetten eltérő rendelkezéseket tartalmaz. Jelen ÁSZF magyar és angol nyelven
készült, értelmezési kérdések esetén a magyar nyelvű változat irányadó.

These General Terms and Conditions of Business (hereinafter: GTC) set out the terms and conditions governing the passenger car and truck rental
activities of Megadrive Autovermietung GmbH. Magyarországi Fióktelepe, Buday László str. 12. I., H-1024 Budapest, Hungary 01-17-000793, Tel:
+36-1-225-21-74, , Email:info.budapest@megadrive.co.hu, as Rental Company, the activities of natural person or legal entity Renters, as well as the
rights and obligations of the Rental Company and the Renter under their rental relationship.
By using Rental Company’s services under an individual hire contract, Renter accepts the conditions laid down in these GTC and the provisions of
the Privacy Policy as binding upon itself. These documents are an integral part of the individual hire contract. The provisions of these GTC shall apply
to the legal relationship between Rental Company and Renter in all cases, including the rental relationships created prior to the entry into force of
these GTC, unless the individual hire contract expressly provides otherwise. These GTC were made in Hungarian and English; in case of any disputes
regarding interpretation, the Hungarian version shall govern.

1. A Bérbeadó szolgáltatásának igénybe vétele
A gépjármű bérleti szolgáltatás az egyedi bérleti szerződés, az objektív felelősségi nyilatkozat, valamint a kapcsolódó átadás-átvételi
formanyomtatvány (check-in- check-out report) kitöltésével és Felek általi aláírásával jön létre.Bérleti jogviszony kizárólag megfelelő kaució ellenében,
érvényesszemélyiigazolványéslakcímkártyaBérlőáltalibemutatásával,jogiszemélyeseténtovábbáaBérlőbérletijogviszonytmegkötnikívánóképviselőjének
kapcsolódó, megkötésre vonatkozó jogosultsága igazolását követően jöhet létre.Bérbeadó kifejezetten rögzíti, hogy a honlapján feltüntetett árak,
információk, adatok tájékoztató jellegűek, azok a Bérbeadót semmilyen tekintetben nem kötik. A gépjármű bérleti jogviszony egyedi feltételei minden
esetben az egyedi szerződésekben kerülnek meghatározásra.
2. A gépjármű külföldre vitele
A gépjármű Magyarország területén kívülre viteléhez a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges, ennek hiányában a gépjármű Magyarország területén kívül jogszerűen nem használható. A Bérlő és engedélyezett járművezetője köteles a gépjármű külföldre vitelére irányuló szándékáról a
Bérbeadót legkésőbb a gépjármű átvételekor tájékoztatni. Amennyiben a Bérbeadó engedélyt ad a Bérlőnek/ engedélyezett járművezetőnek a gépjármű
külföldre vitelére, köteles a Bérlő által megjelölt és az általa elfogadott országokat az egyedi bérleti szerződésben felsorolni. A Bérlő köteles tájékozódni az
egyes országok közlekedési szabályairól a jóváhagyott, Magyarország területén kívülre történő, határátlépéssel járó utazás esetére, illetőleg köteles ezen
közlekedési szabályok maradéktalan betartását biztosítani. A határátlépéssel kapcsolatos, egyedi bérleti szerződésben rögzített felár nem tartalmazza a
Magyarország területén kívülre történő, határátlépéssel járó utazással kapcsolatos autópályadíjakat és közlekedési szabályok által előírt egyéb díjakat,
költségeket. A gépjármű Magyarországon kívüli használata folyamán keletkező bármely díj és költség kizárólag a Bérlőt terheli. A Bérlő köteles ezen esetleges további díjak, költségek tekintetében előzetesen megfelelően tájékozódni, Bérbeadót kapcsolódó előzetes tájékoztatási kötelezettség nem terheli.
A Bérlő jelen szakaszban rögzített kötelezettségei elmulasztásából származó minden felmerülő kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik Bérbeadó felé.
3. A Bérlő és az engedélyezett járművezető kötelezettségei
A Bérlő és az engedélyezett járművezető köteles a gépjárművet gondosan és rendeltetésének megfelelően kezelni. A Bérlő és az engedélyezett
járművezető kötelezettséget vállalnak arra, hogy betartják a gépjármű használatára alkalmazandó valamennyi törvényt, rendeletet és más jogszabályi, illetőleg egyéb előírást. A veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályokban meghatározott veszélyes áruk bérelt gépjárművel történő szállítása
kifejezetten tilos. A Bérlő és a járművezető kötelesek gondosan megvédeni a bérelt gépjárművet a lopásoktól, illetőleg egyéb káreseményektől.
A bérleti időszak alatt az üzemanyagköltségek a Bérlőt terhelik. Amennyiben a gépjármű leadásakor az nem tele tankkal kerül visszaszolgáltatásra a
Bérbeadóhoz, úgy a hiányzó üzemanyag-mennyiség pótlásának összegét, illetve az egyszeri tankolás díját, azaz EUR 15,- + Áfa összeget Bérbeadó
felszámol Bérlő felé. A Bérlő a gépjármű leadásakor köteles az üzemanyag megfelelő pótlását igazolni akképpen, hogy a végső tankolásról szóló
bizonylatot a bérelt gépjármű műszerfalán jól látható helyen hagyja, vagy azt közvetlenül Bérbeadó jelen lévő képviselőjének átadja. A bizonylattól
függetlenül a tele tankkal történő leadás akkor minősül szabályszerűnek, ha legfeljebb 2 liter üzemanyag hiányzik a gépjármű üzemanyagtartályából.
Bérbeadó jogosult a tele tank szabályszerűségét leadáskor, vagy azt követően- a gépjármű újbóli bérbeadásáig - bármikor ellenőrizni. A Bérlők számára
javasoljuk, hogy a szerződésszerű leadás érdekében a leadásra választott telephelyhez legközelebb eső benzinkutakon végezzék el végső tankolási
kötelezettségüket, amelyeknek pontos elhelyezkedéséről igény esetén Bérlőt megfelelően tájékoztatjuk. Amennyiben a Bérlő nem adja le szabályszerű
tele tankkal a gépjárművet, köteles minden abból eredő többletköltséget megfelelően, a jelen ÁSZF és a vonatkozó külön díjtáblázatban foglaltak szerint
Bérbeadónak megtéríteni.”
Amennyiben a jelen ÁSZF vagy az egyedi bérleti szerződés az egyes kötelezettségek tekintetében a Bérlőről rendelkezik, az egyes kötelezettségek jellegéből adódóan Bérlő alatt esetlegesen az engedélyezett gépjárművezetőt is érteni kell.A Bérlő a Bérbeadó felé az engedélyezett
gépjárművezető magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el. A Bérbeadó bármely, bérleti jogviszonyból származó igényét jogosult közvetlenül a
Bérlő felé érvényesíteni függetlenül attól, hogy a gépjárművet az igény alapjául szolgáló esemény bekövetkezésekor éppen ki vezette.
Mindennemű hivatalos hatósági és közigazgatási eljárás lefolytatása a Bérlő kötelezettsége. Ebből eredő mindennemű költség a Bérlőt terheli. Amenynyiben a Bérlő a hatósági vagy közigazgatási büntetéssel nem ért egyet, úgy az adott hatóságnál írásban teheti meg a kapcsolódó intézkedését az adott
hatóság vonatkozó eljárási szabályai szerint.
4.Rakomány
A Bérlő gondoskodik a rakomány megfelelő rögzítéséről a bérelt gépjármű károsodásának elkerülése érdekében. Valamennyi berakodási és kirakodási
tevékenységet a lehető legnagyobb gondossággal kell elvégezni, a bérelt gépjármű károsodása nélkül.
5.A járművezető vezetésre való alkalmassága, engedélyezett gépjárművezető
A gépjárművet kizárólag 19. életévét betöltött, az egyedi bérleti szerződésben név szerint feltüntetett személy (Bérlő illetőleg engedélyezett
gépjárművezető) vezetheti, aki Magyarországon legalább 12 hónapja érvényes jogosítvánnyal rendelkezik.
A Bérlő a bérleti szerződésben megjelölt járművezetőn kívül más járművezetőnek nem engedheti át a gépjármű vezetését. A Bérlő köteles
igazolni a járművezető gépjármű vezetésére való alkalmasságát és azt, hogy a járművezető megfelelően kiállított és érvényes, a fentieknek megfelelő
gépjárművezetői engedéllyel rendelkezik.
6.A bérelt gépjármű elfogadhatatlan használata
A Bérlő és az engedélyezett járművezető nem jogosult a bérelt gépjárművet más jármű vontatására használni, továbbá nem használhatja a bérelt
gépjárművet autóversenyen, illetve sporteseményen, se közvetlenül résztvevő gépjárműként, se oktató, teszt- vagy felderítő járműként, se bármely
egyéb közvetlen vagy közvetett módon. Versenypályán vezetni minden esetben kifejezetten tilos, ide értve azt az esetet is, amikor az nem áll nyitva a
nagyközönség számára. Tilos továbbá a gépjármű jogszabály szerint megengedhető maximum súlykorláton felüli megterhelése.
7.A bérlet tartama és a gépjármű visszaszolgáltatása
A Bérlő, illetve az engedélyezett járművezető köteles a bérelt gépjárművet az általa átvett állapotban visszaszolgáltatni a Bérbeadónak. A gépjárművet
a Bérbeadó honlapján feltüntetett nyitvatartási időben a MEGADRIVE Autovermietung GmbH képviseleti irodájához kell visszajuttatni a felek által a
gépjárműre vonatkozó bérleti szerződésben rögzített napon és helyszínre.
A gépjárművet ért esetleges károsodásokat a gépjármű visszaszolgáltatásakor a Bérbeadó az átadás-átvételi formanyomtatványon rögzíti.
Amennyiben a Bérlő és az engedélyezett járművezető nem szolgáltatja vissza a bérelt gépjárművet, a gépjármű papírjait vagy kulcsait a megállapodás
szerinti időben és visszaszolgáltatási helyszínen, kötelesek a Bérbeadó ebből eredően elszenvedett valamennyi kárát a vonatkozó jogszabályok szerint
teljes körűen megtéríteni.
8. Fizetési feltételek
Bérleti jogviszony kizárólag a Bérlő nevére szóló hitelkártya birtokában és használatával létesíthető.A gépjármű az egyedi szerződésben meghatározott
kaució Bérlő számláján való zárolását követően vehető át. A gépjármű visszaszolgáltatásakor a Bérbeadó a kauciót köteles felszabadítani, amennyiben
a gépjárművön nem keletkeztek új sérülések, illetve a Bérlővel szemben semmilyen más követelés nem áll fenn.
A bérleti jogviszonyból származó esedékes bérleti és egyéb költségeket a bérelt gépjármű visszaszolgáltatásakor azonnal meg kell fizetni. Az
esetleges kártérítést a Bérbeadó erre irányuló írásbeli felszólítására kell megfizetni. A bérleti időszak alatt felmerülő valamennyi egyéb fizetési
kötelezettségért, különösen közlekedési bírságért, parkolójegyért vagy elkövetett szabálysértésért a Bérlő felel és azok a Bérlő hitelkártyájára
kerülnek terhelésre. A fentiektől eltérően a vállalkozások, szervezetek tekintetében a jelen ÁSZF 15. pontja irányadó.
9. Károk bekövetkezése
Amennyiben a bérelt gépjármű meghibásodik, működési hibás lesz vagy károsodást szenved, a Bérlő, illetőleg az engedélyezett gépjárművezető köteles
a Bérbeadóval a lehető legrövidebb időn belül felvenni a kapcsolatot és annak utasításai szerint eljárni.
10.A Bérlő és az engedélyezett járművezető felelősségének terjedelme
A bérleti jogviszonyra vonatkozóan az alábbi felelősségbiztosítási konstrukciók irányadók: Bérleti jogviszony felelősségbiztosítás nélkül; Bérleti
jogviszony a bérleti díjban benne foglalt alap-felelősségbiztosítással; Bérleti jogviszony kiegészítő felelősség-csökkentő szolgáltatással.
Ezen konstrukciók alapján a kapcsolódó felelősség a következők szerint alakul:
a) felelősségbiztosítás nélkül:
Amennyiben a Bérlő, illetve az engedélyezett járművezető nem vették igénybe a kapcsolódó felelősségbiztosítást, a gépjárművet ért károsodás esetén a
teljes kárért egyetemlegesen felelnek a Bérbeadóval szemben a vonatkozó jogszabályok szerint.
b) felelősségbiztosítással:
Amennyiben a Bérlő, illetve az engedélyezett járművezető felelősségbiztosítást kötött, egy baleset következményeként a gépjárművet ért
károsodás esetén a vagyoni felelősség a bérleti szerződés kezdő oldalán (első oldalán) konkrétan megjelölt és a Felek által aláírásuk révén kifejezetten
megerősített összegre korlátozódik („önrész”). Amennyiben a gépjárművet a bérleti jogviszony időtartama alatt ellopják vagy azt a Bérlő
szerződésszerűen nem szolgáltatja vissza, az önrész mértéke 2400.- EUR(általános forgalmi adó nélkül).
A Bérlő és az engedélyezett járművezető felelősségbiztosítása egyik esetben sem terjed ki ugyanakkor a gépjármű belső berendezésében (utas- illetve
csomagtér) okozott károkra, a helytelen tankolás következtében felmerülő motorkárokra, a bérelt gépjárműnek, a gépjármű papírjainak vagy kulcsainak a
megállapodás szerinti időben és helyszínen történő visszaszolgáltatása elmaradásából eredő károkra, a szándékossággal vagy súlyos gondatlansággal,
illetve az önhiba miatti járművezetésre való alkalmatlansággal okozott károkra (ide értve, de nem kizárólagosan az ittas vagy bódult állapotban történő
gépjárművezetést), továbbá az Általános Szerződési Feltételek 6. (A bérelt gépjármű elfogadhatatlan használata), a 7. (A bérlet tartama és a gépjármű
visszaszolgáltatása) és a 11. pontjainak (A Bérlő és az engedélyezett járművezető speciális kötelezettségei káresemény esetén) megsértésével okozott
károkra, illetőleg az Általános Szerződési Feltételek 4. pontja alapján nem megfelelően rögzített rakománynak vagy nem körültekintő berakodásnak és
kirakodásnak tulajdonítható károkra.
11.A Bérlő és az engedélyezett járművezető speciális kötelezettségei káresemény esetén
Baleset vagy lopás esetén a Bérbeadó haladéktalanul telefonon értesítendő. A telefonos értesítést követően a Bérbeadó számára a lehető legrövidebb
időn belül a káreseményre vonatkozó pontos írásbeli beszámolót kell adni. Gépjármű feltörése, rongálása, ellopása esetén a Bérlő köteles rendőrségi
feljelentést tenni, és az erről szóló okiratokat Bérbeadó részére haladéktalanul eljuttatni.
A közlekedési baleset esetén követendő eljárásokra vonatkozó jogi kötelezettségeket szigorúan be kell tartani. Amennyiben a baleset személyi sérülést
okozott, jogszabályi előírás alapján tilos a baleset helyszínét elhagyni. Amennyiben a baleset kizárólag vagyoni kárt okozott, minden esetben kérni kell
a baleset rendőrség általi helyszíni kivizsgálását, ide értve azt az esetet is, ha a balesetben érintett felek adatokat cseréltek és egymásnak bemutatták
azonosító okmányukat, illetve, ha kizárólag a bérelt gépjármű károsodott.
Bérlőnek nincs megegyezési joga, a Bérbeadó sérelmére semmilyen elismerő nyilatkozatot nem tehet.
A Bérbeadó a Bérlő vagy az engedélyezett járművezető részére káreseményenként 50,80 EUR (általános forgalmi adót tartalmazó) adminisztrációs díjat
számláz, amennyiben a károsodás a Bérlőnek vagy járművezetőnek felróható, illetve, ha a felelős harmadik személy nem állapítható meg.
A káresemény esetén a Bérlőre irányadó egyedi bérleti szerződés szerinti önrész mértékének vitatása esetén a Bérlő ezúton kifejezetten hozzájárul a
Bérbeadó által szokásosan használt és javasolt pártatlan szakértő véleményének beszerzéséhez.Az ezzel kapcsolatos költséget a Bérlő viseli.
12.Adatvédelem
További információért szíveskedjen elolvasni a www.megadrive.co.hu honlapon található Adatvédelmi Szabályzatot.
13. Árfolyamkockázat és átváltási árfolyam
Bérlő tudomásul veszi, hogy valuta alapú fizetési kötelezettség esetén a kapcsolódó valamennyi árfolyamkockázat a Bérlőt terheli. A bérleti jogviszony
alapján esedékes fizetési kötelezettség tekintetében a forint-euró átváltási árfolyam az adott fizetési kötelezettség számlázásának napján érvényes, a
Magyar Nemzeti Bank által alkalmazott hivatalos deviza középárfolyam.
14. A Bérlő, illetőleg az engedélyezett gépjárművezető felelőssége
A szerződésbe ütköző használat esetén a Bérlő, illetőleg az engedélyezett járművezető az ebből eredő valamennyi következményért teljes körű
felelősséggel tartozik.
15. A vállalkozásokra, szervezetekre vonatkozó fizetési feltételek:
Az esedékes bérleti díjat, a kapcsolódó költségeket, valamint a 10. pont szerinti kártérítést (amennyiben releváns) a Bérlő illetve az engedélyezett
járművezető a bérelt gépjármű visszaszolgáltatásakor azonnal köteles megtéríteni. Ennek elmaradása esetén a kártérítést legkésőbb a Bérbeadó erre
irányuló írásbeli felszólítására kell megfizetni. A felek kifejezetten megállapodnak, hogy késedelem esetén a késedelemmel érintett összegre 12%-os
mértékű késedelmi kamatot számolnak fel.
Amennyiben a bérelt gépjárművel kapcsolatos számla kiegyenlítése a MEGADRIVE Autovermietung GmbH által elfogadott hitelkártya útján
történik, a Bérlő ezúton kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Bérbeadó bérleti szerződésből eredő esedékes és igazolt követeléseit közvetlenül a
hitelkártya-társasággal rendezze a kiegyenlítésre irányadó határidőt követő időpontban is.
Fizetési késedelem esetén a Bérlő és az engedélyezett járművezető egyetemlegesen kötelesek megtéríteni az adósságbehajtáshoz kapcsolódó
valamennyi peres és peren kívüli költséget, valamint a követelés behajtásának összes költségét.
A peren kívüli fizetési felszólítás költségét a felek 20,00 EUR-ban (általános forgalmi adó nélkül) állapítják meg.
A felek megállapodnak, hogy a Bérbeadó követeléseivel szemben beszámításnak abban az esetben van helye, ha a Bérlő és az engedélyezett
járművezető kapcsolódó követeléseit a bíróság jogerősen megállapította vagy azok a Bérbeadó által peren kívül elismerésre kerültek.
16. Teljesítés helye és joghatósági kikötés:
A felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés szerinti valamennyi teljesítés tekintetében a teljesítés helye Budapest, a szerződésre irányadó jog
a magyar jog, ide értve különösen a Ptk., a jelen bérleti szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos valamennyi jogvitában a szóban forgó tárgyban
hatáskörrel rendelkező magyar bíróság jár el. Ezen rendelkezés a Bérbeadó által a Bérlővel szemben támasztott kártérítési követelésekre is
alkalmazandó.
Az engedélyezett járművezető, mint a 3. pont szerinti bérlőtárs kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy a Bérlő engedélyezte számára a teljesítés helyére és
a joghatóságra vonatkozó megállapodások megkötését. Az engedélyezett járművezető ezt aláírásának a szerződés első oldalán történő elhelyezésével
megerősíti.

1.Use of the Rental Company’s services
The rental relationship is created when the Parties fill in and sign the individual Hire Contract, the Strict Liability Declaration as well as the related
“Check-in- Check-out Report”.
A rental relationship may only be created after the Renter has paid a security deposit and presented their valid ID card and official address card; if Renter
is a legal entity, the authorized representative of Renter signing the hire contract and other documents on behalf of Renter shall also provide proof of
their right of representation.
Rental Company expressly provides that the fees and charges indicated on their website are for information purposes only and are not binding upon the
Rental Company in any respect. Specific terms and conditions applicable to rental of a vehicle are set out in the individual hire contracts in each case.
2.Taking the vehicle abroad
The vehicle may only be taken outside the territory of Hungary with the prior written consent of the Rental Company, failing which the vehicle shall be
considered as used illegally outside the territory of Hungary. The Renter and their authorized driver must notify the Rental Company when they take
receipt of the vehicle at the latest of their intention to take the vehicle abroad. If the Rental Company grants the renter/driver permission to take the vehicle
abroad, the Rental Company shall list the countries specified by the Renter and approved by the Rental Company in the hire contract. The Renter is
obliged to get information about the traffic regulations of each respective country in case of an approved cross-border travel outside of Hungary and shall
ensure that these traffic regulations are fully observed. Tolls or any fees or costs prescribed by traffic regulations associated with the cross-border travel
outside of Hungary are not included in the cross-border surcharge specified in the individual hire contract. Any fees and costs incurred during the use of
the vehicle outside of Hungary shall be borne solely by the Renter. The Renter shall get proper information about any additional fees and costs in advance;
the Rental Company is not obliged to provide preliminary information to Renter. The Renter shall be held fully liable for any damages arising from failure
to observe their obligations set out in this section.
3. Obligations of Renter and their authorized driver
Renter and the authorized driver must treat the hire car carefully and in accordance with its intended use. Renter and the authorized driver undertake to
comply with any and all laws, legal regulations, or any regulatory or other requirements applicable to the use of motor vehicles. It is expressly prohibited
to transport dangerous goods, as defined in the legislation on the carriage of dangerous goods, with the hire car. The Renter and the authorized driver
shall carefully protect the hire car against theft or any other damages.
During the rental period, fuel costs shall be borne by the Renter. If upon returning the vehicle to Rental Company, its fuel tank is not full, the cost of filling
the missing fuel as well as a one-time refuelling charge of EUR 15 + VAT shall be charged by the Rental Company to Renter. At the end of the rental
period, Renter is obliged to leave the invoice of the final refuelling on the dashboard of the hire car or directly hand it in to the representative of the Rental
Company being present, so that the proper fulfilment of his obligations in terms of refuellingcan be checked. Notwithstanding the invoice being available,
the final refuelling is considered proper and accepted only if not more than 2 litres of fuel are missing from the fuel tank at the end of the rental period.
Rental Company is entitled to check the fuel level anytime at or after the end of the rental period until the car is rented again. We suggest that Renters
should fuel at the closest petrol stations to the premises chosen for return of hire car in order to fulfil the refuelling obligations accordingly. If requested
Rental Company can inform Renter about their exact addresses. Provided Renter has not complied with his obligations regarding the final refuelling, he
is obliged to bear all the costs set out in GTC and the separate Schedule arisen from that fact. If these GTC or the individual hire contract provide for
certain obligations only naming Renter, depending on the nature of the individual obligations, the term “Renter” shall also mean their authorized driver.
Renter shall be liable for the conduct of their authorized driver as for their own conduct. Rental Company shall be entitled to enforce any claim arising
out of the rental relationship directly on the Renter, regardless of who drove the vehicle upon occurrence of the event on which the claim is based.
Renter is obliged to take care of any necessary official or administrative proceedings. Any costs arising from these procedures shall be borne by the
Renter. In the case that the Renter disagrees with the official or administrative penalty imposed on them, they shall file a complaint or appeal with the
relevant authority in writing, according to the rules of procedure of the relevant authority.
4. Cargo
The Renter shall ensure that cargo is properly secured to avoid damages to the hire car. All loading and unloading activities must be carried out with
utmost care and without damaging the hire car.
5. Driver’s fitness to drive, authorized driver
The vehicle may only be driven by a person who is over 19 years of age, specifically named in the individual hire contract (Renter or authorized driver)
and who has held a valid driver’s license in Hungary for at least 12 months.
The Renter shall not allow any other driver than the driver specified in the hire contract to drive the car. The Renter shall confirm the driver’s fitness to
drive and the fact that they have a properly issued and valid driving license which is in accordance with the foregoing.
6. Inadmissible use of the hire car
The Renter and the authorized driver shall not use the hire car to tow other vehicles. Moreover, the hire car shall not be used for car racing or in any other
sporting events, either as a directly participating car, as a training, test or reconnaissance vehicle, or in any other way, either directly or indirectly. It is
expressly prohibited to drive the car on a race track, including cases where the track is not open for the public. Furthermore, it is also prohibited to load
the vehicle in excess of the legally permissible maximum weight limit.
7. Term of the rental and return of the vehicle
The Renter or the authorized driver shall return the hire vehicle to the Rental Company in the same state as it was when they received it. The vehicle shall
be returned to the representative office of MEGADRIVE Autovermietung GmbH during the opening hours indicated on the Rental Company’s website, at
the time and place specified by the parties in the hire contact relating to the specific vehicle.
Upon return of the vehicle, the Rental Company records any damages to the vehicle on the “Check-in-Check-out Report”.
Should the Renter or the authorized driver fail to return the hire car, car documents or car keys at the time and place of return agreed, they shall fully
compensate the Rental Company for any and all losses sustained by the Rental Company as a consequence thereof.
8. Terms of payment
A rental relationship may only be created in possession and through the use of a credit card, issued for the Renter. The vehicle may only be taken over
after the security deposit specified in the individual hire contract has been blocked on the Renter’s bank account. Upon return of the vehicle, the Rental
Company shall release the deposit, if the car has not sustained any new damages and there are no other claims against the Renter.
The rental fee due and any other costs arising from the rental relationship are payable immediately upon the return of the hire car. Any compensation
for damages shall be payable upon the Rental Company’s relevant written request. Renter shall be liable for any other payment obligations, especially
traffic fines, parking tickets or offences committed during the rental period and these will be debited to Renter’s credit card. Notwithstanding the foregoing,
section 15 of these GTC shall be applicable to business entities and organizations.
9. Occurrence of damages
If the hire car develops a defect, has any operational failure or suffers any kind of damage, the Renter or the authorized driver shall contact the Rental
Company as quickly as possible and act in accordance with Rental Company’s instructions.
10. Scope of liability of Renter and their authorized driver
The following liability protection schemes may be applicable to the rental relationship: Rental relationship without liability protection; Rental relationship
with the rental fee including basic liability protection; Rental relationship with supplemental liability protection.
Based on the above schemes, liability shall be as follows:
a) without liability protection:
If the Renter and the authorized driver have not acquired a liability protection, in case of any damage caused to the vehicle, they shall be jointly and
severally liable for the entire damage towards the Rental Company, under the relevant legislation.
b) with liability protection:
If the Renter or the authorized driver have acquired a liability protection, in case of any damage to the hire car as a result of an accident, their financial
liability shall be limited to the amount specifically indicated on the main page (front page) of the hire contract and explicitly confirmed by the parties by
affixing their respective signatures (“deductible”). In the event the hire car shall be stolen during the rental period or it has not been returned according to
the relevant contracts, the deductibleamounts to EUR 2.400,- (excluding VAT).
This liability protection of the Renter and the authorized driver, however, shall not cover damages of the fitments of the vehicle’s interior or cargo area,
damages of the engine resulting from improper refuelling, damages resulting from the failure to return the hire car, car documents or car keys at the time
and place of return agreed, damages arising out of wilful conduct or gross negligence, unfitness to drive due to voluntary intoxication (including but not
limited to driving under the influence of alcohol or drugs), or any violation of section 6 (Inadmissible use of the hire car), section 7 (Term of the rental and
return of the vehicle), section 11 (Special obligations of Renter and their authorized driver in case of damages) of these General Terms and Conditions, as
well as damages attributable to improperly secured cargo or careless loading and unloading pursuant to section 4 of these General Terms and Conditions.
11. Special obligations of Renter and their authorized driver in case of damages
In case of an accident or theft, the Rental Company shall be notified immediately over the phone. After this phone notification, an accurate written report
shall be presented to the Rental Company on the damage within the shortest possible time. If the vehicle has been broken into, vandalized or stolen, the
Renter shall report this to the police and immediately send the relevant documents to Rental Company.
All legal obligations concerning the procedures to be followed after a traffic accident must be strictly observed. If the accident caused personal injuries,
it is prohibited by law to leave the place of the accident. If the accident caused only material damages, it is always necessary to request an on-the-spot
investigation of the accident by the police including the case if the parties involved in the accident exchanged particulars and presented to each other a
document of identification, or if only the hire car was damaged.
Renter has no right to agree on a settlement or to make any admission of guilt to the detriment of Rental Company.
Rental Company shall invoice the Renter or the authorized driver an administration fee of EUR 50.80 (including value added tax) per damage event if the
damage is attributable to the Renter or the authorized driver or if the identity of the responsible third party cannot be established.
Should, in case of any damage, a dispute arise regarding the amount of the deductible payable by the Renter under the individual hire contract, the
Renter hereby expressly consents to obtaining an impartial expert opinion usually used and suggested by the Rental Company. The costs associated with
obtaining this expert opinion shall be borne by the Renter.
12. Data Protection
For further information please read the Privacy Policy at our homepage. (www.megadrive.co.hu)
13. Foreign exchange risk and exchange rate
Renter hereby acknowledges that foreign exchange risks associated with payment obligations incurred in a foreign currency shall be assumed by the
Renter. With regard to the payment obligations under the rental relationship, the HUF/EUR exchange rate used in the conversion shall be the official
middle exchange rate of the National Bank of Hungary applicable on the invoicing date.
14. Liability of Renter or their authorized driver
In the event of vehicle use in breach of the contract, the Renter or their authorized driver shall be fully liable for any consequences resulting therefrom.
15. Terms of payment for business entities or organizations
The rental fee due and any associated costs, as well as the compensation payable in accordance with section 10 (if any) shall be paid by the Renter or
their authorized driver immediately upon return of the hire vehicle. Failing this, the compensation for damages shall be paid upon the Rental Company’s
relevant written request the latest. It is expressly agreed by the parties that in case of any default in payment, a default interest of 12% shall be charged
for the amount paid in delay.
If a credit card accepted by MEGADRIVE Autovermietung GmbH is used to pay the bill for the hire car, the Renter hereby expressly agrees that the
Rental Company may settle any due and justified claims which may arise out of the hire contract directly with the credit card company, even after the
original settlement date.
In the event of a default in payment, the Renter and the authorized driver shall jointly and severally reimburse all in-court and out-of-court expenses
associated with the recovery of the debt as well as any costs and expenses related to collection of the receivables.
The amount of issuing an out-of-court payment reminder is agreed to be EUR 20.00, excluding VAT.
The parties agree that the Renter may only offset any amount against the claims of Rental Company in the event that a court issued a legally binding
decision approving the relevant claims of Renter or the authorized driver or the Rental Company accepted the claims in an out-of-court settlement
procedure.
16. Place of performance and place of jurisdiction:
Furthermore, the parties agree that with regard to all performances under this contract, the place of performance shall be Budapest, the contract shall
be governed by the laws of Hungary, in particular the Hungarian Civil Code, and in all disputes arising out of or in connection with the hire contract, the
competent Hungarian court shall have exclusive jurisdiction. This provision shall also apply to any claims for compensation filed by the Rental Company
against the Renter.
The authorized driver, as joint renter under section 3, expressly states that they have been authorized by the Renter to conclude the agreements regarding
the place of performance and place of jurisdiction. The authorized driver confirms this by affixing their signature on the front page of the contract

