AUTOPAL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
HATÁLYOS: 2018. MÁJUS 20-TÓL
1. Bevezetés
1.1. Az AutoPal Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-027942, székhely: 9300 Csorna, Petőfi Sándor u. 25.,
kapcsolattartás céljára meghatározott e-mailcím: hello@autopal.hu, „Autopal” vagy
„Szolgáltató”) egy online felületet működtet („Szolgáltatás”), amely összeköti a gépjárműveket
bérbe adni és bérbe venni kívánó személyeket („Bérbeadó” és „Bérlő”, együtt „Felhasználó”
vagy „Felhasználók”). Az AutoPal szolgáltatásai a www.autopal.hu honlapon („Honlap”)
keresztül érhetőek el.
1.2. A jelen általános szerződési feltételek („Feltételek”) az AutoPal szolgáltatásainak
igénybevételére vonatkozó részletes feltételeket tartalmazzák.
2. A szerződés tárgya
2.1. A Szolgáltatás használatán keresztül a Bérbeadók gépjármű-bérbeadásra vonatkozó
hirdetéseket („Hirdetés” vagy „Hirdetések”) közölhetnek a Honlapon, a Bérlők pedig
megtekinthetik a hirdetéseket és közvetlenül a Bérbeadókkal kommunikálva lefoglalhatják a
hirdetésekben szereplő gépjárműveket. A foglalás eredményeként a bérleti szerződés minden
esetben a Felhasználók között jön létre, az AutoPalra nem terjed ki a Felhasználók közötti
szerződéses viszony. Az AutoPal nem vállal semmilyen felelősséget a Felhasználók
magatartásáért és a Hirdetések tartalmáért.
2.2. A Honlapon történő regisztrációval és a Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja az
AutoPal és a Felhasználó közötti jogviszonyra vonatkozó jelen Feltételeket.
3. A Szolgáltatás és a Honlap tartalma
3.1. Az AutoPal Szolgáltatása az alábbiakra terjed ki:
- a Honlap folyamatos üzemeltetéséhez szükséges technikai háttér biztosítása, a Honlap
karbantartása és fejlesztése
- hirdetések közzététele
- foglalási igények, jóváhagyások és módosítások technikai feltételeinek biztosítása
- a Bérbeadók és Bérlők közötti zavartalan kommunikáció biztosítása
- a bérleti díjak kiszámítása, beszedése (harmadik fél szolgáltató által) és kiutalása
- a harmadik fél által biztosított szolgáltatások elérésének biztosítása (a Bérbeadó által az adott
gépjárműre választott díjcsomagtól függően)
- a Felhasználókról és a foglalásokról elérhető információkkal kitöltött szerződésminta
rendelkezésre bocsátása a Bérbeadó és a Bérlő közötti bérleti jogviszonyhoz
- a Honlap tartalmának folyamatos monitorozása
- közreműködés az esetlegesen felmerülő vitás esetek rendezésében
- közreműködés a Bérbeadók által meghatározott kaució és az esetlegesen felmerülő utólagos
fizetési kötelezettségek beszedésében
- a Honlap reklámozása.
3.2. A 2. Pontban foglaltak szerint a Honlap és a Szolgáltatás gépjárművekre vonatkozó Hirdetések
közzétételét és a gépjárművek lefoglalását teszi lehetővé. A Honlapon nem regisztrált
személyek megtekinthetik a Hirdetéseket, Hirdetés közzététele vagy a Hirdetésben foglalt
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gépjármű lefoglalása csak regisztráció után lehetséges. A Bérbeadó az egyes Hirdetésekre
választott díjcsomagnak megfelelően jogosult biztosítást tartalmazó kiegészítő szolgáltatás
igénybevételére.
3.3. Az AutoPal az online felületet a Bérbeadók és a Bérbeadók közötti kommunikáció elősegítése és
a közöttük létrejövő bérleti jogviszony gyors és egyszerű adminisztrációja érdekében
működteti. A Szolgáltatás keretében az AutoPal egy szerződésmintát is a Felhasználók
rendelkezésére bocsát, aminek az alkalmazása nem kötelező. Az AutoPal ugyanakkor nem
tulajdonosa, üzembentartója vagy bármilyen más jogviszony alapján használója a Honlapon
meghirdetett gépjárműveknek és nem foglalkozik gépjárművek bérbeadásával. Az AutoPal
továbbá nem vállal felelősséget a Felhasználók magatartásáért, valamint a Hirdetések
adattartalmáért és a Hirdetésekben szereplő gépjárművek állapotáért. Az AutoPal felelőssége
kizárólag a Honlap és a Szolgáltatás működtetésére terjed ki.
3.4. A Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltatást mindenkor abban a formában veheti
igénybe, amilyen szolgáltatáselemekkel, funkciókkal és választási lehetőségekkel azt a
Szolgáltató biztosítja. Az AutoPal a Szolgáltatás és a Honlap tartalmát és funkcióit a
Felhasználók értesítése mellett bármikor megváltoztathatja.
4. Felhasználókra vonatkozó feltételek
4.1. A Szolgáltatást a Honlapon regisztrált, 18 éven felüli természetes személy Felhasználók,
valamint jogi személy Felhasználók vehetik igénybe. A Szolgáltató jogosult felfüggeszteni vagy
törölni a felhasználási feltételeket megszegő Felhasználókat.
4.2. Bérbeadó a bérbe adni kívánt gépjármű forgalmi engedélyében bejegyzett tulajdonosa vagy
üzembentartója, jogi személy esetén a jogi személy képviselője lehet. Finanszírozott gépjármű
esetén továbbá szükséges a finanszírozó intézmény hozzájárulása is.
4.3. A Honlapon csak olyan személygépjárműre, valamint kishaszongépjárműre vonatkozó hirdetés
tehető közzé, amely
- rendelkezik érvényes magyar forgalmi engedéllyel és forgalmi rendszámmal
- rendelkezik érvényes kötelező gépjármű felelősségbiztosítással,
- rendelkezik érvényes műszaki vizsgával, megfelelő műszaki és esztétikai állapotban van,
- üzembiztos működésre alkalmas,
- B kategóriás vezetői engedéllyel vezethető.
4.4. Bérlő érvényes jogosítvánnyal rendelkező személy lehet. A Bérbeadó saját belátása szerint dönt
arról, hogy az általa bérbe adni kívánt gépjárműre vonatkozóan melyik Bérlővel köt bérleti
szerződést. Ennek megfelelően a Bérbeadó további követelményeket támaszthat például a
Bérlő életkora és vezetési tapasztalata tekintetében. Amennyiben a bérbe venni kívánt
gépjárműre a Bérbeadó teljes körű, a bérbeadási tevékenységre is kiterjedő, gépjármű
asszisztencia szolgáltatással kiegészített casco biztosítást tartalmazó díjcsomagot választott, a
Bérlőnek a vonatkozó biztosítási szerződésben foglalt korlátozásoknak is meg kell felelnie.
5. Regisztráció
5.1. A Honlap és a Szolgáltatás használatához, Hirdetések közzétételéhez és a Hirdetésekben
szereplő gépjárművek lefoglalásához felhasználói fiók létrehozása szükséges. Minden
Felhasználó egy AutoPal profilt hozhat létre. A Honlapon a Felhasználók név és e-mailcím
megadásával vagy a Felhasználó Facebook fiókján keresztül regisztrálhatnak. Facebook fiókkal
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történő regisztráció esetén a Felhasználó hozzájárul, hogy az AutoPal megismerje a Felhasználó
Facebook fiókjának adatai közül a Felhasználó nevét, e-mailcímét és profilképét.
5.2. A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy Szolgáltató rendszerébe
regisztrálni, illetőleg a Szolgáltatást igénybe venni csak érvényes e-mailcímmel lehet, mivel a
Szolgáltatásra vonatkozó írásbeli kommunikáció a Felhasználók felé elsősorban e-mailen
keresztül történik.
5.3. A Felhasználó AutoPal profilja a Felhasználó által szolgáltatott adatokat tartalmazza. A
Felhasználó vállalja, hogy csak a valóságnak megfelelő, aktuális és teljes körű adatokat
szolgáltat, amelyeket bármilyen változás esetén haladéktalanul frissít.
5.4. Az AutoPal jogosult ellenőrizni a Felhasználók által megadott információkat, ugyanakkor nem
vállal felelősséget azok hitelességéért. Az AutoPal jogosult saját belátása szerint, vagy
felhasználói panasz alapján felfüggeszteni vagy törölni a Felhasználó AutoPal profilját vagy
Hirdetését, ha a fenti kötelezettségét vagy a Feltételeket egyéb módon megszegi.
6. Hirdetések közzététele
6.1. A Honlapon bármelyik regisztrált Felhasználó tehet közzé Hirdetést az adott gépjárműre
vonatkozó információk megadásával (pl. márka, modell, évjárat, motor hengerűrtartalom,
üzemanyagtípus, kilométeróra állása, ajtók száma, szállítható személyek száma, forgalmi
engedély száma, rendszám, bérleti díj („Bérleti díj”), elérhetőség és átvételi cím). A kötelező
adatokon túlmenően a Bérbeadók opcionálisan egyéb információkat is megadhatnak a
gépjárművekről. A Hirdetésekhez fényképek feltöltése ajánlott, de nem kötelező.
6.2. A Bérbeadók a Hirdetésben különböző korlátozásokat állapíthatnak meg többek között a
minimális bérleti időtartam, Bérleti díjban foglalt távolság, a Bérlő életkora és vezetési
tapasztalata, vagy a bérleti szerződés biztosításához elvárt kaució tekintetében. A Bérbeadók
emellett a bérleti időtartam hosszától függő díjkedvezményeket is megállapíthatnak.
6.3. A visszaigazolt és kifizetett foglalási igények alapján a gépjárműre vonatkozó bérleti jogviszony
a Bérbeadó és a Bérlő között jön létre, az AutoPal e jogviszonyban félként nem vesz részt.
Ennek megfelelően kizárólag a Bérbeadó jogosult megállapítani a gépjármű elérhetőségét, a
Bérleti díj mértékét és a bérleti jogviszonnyal kapcsolatos további feltételeket. A Bérbeadó
ugyancsak saját belátása szerint dönthet a gépjárműre vonatkozó Hirdetés szüneteltetéséről
vagy törléséről.
6.4. A Hirdetés aktiválásakor a Bérbeadó a gépjárműre az alapcsomag szolgáltatásait tartalmazó
díjcsomagot, vagy pedig asszisztencia szolgáltatással kiegészített casco biztosítást tartalmazó
díjcsomagot választhat. A díjcsomagválasztás végleges, a Hirdetés aktiválását követően a
Bérbeadó díjcsomagváltási igényét az ugyfelszolgalat@autopal.hu e-mailcímen jelezheti, amit
az AutoPal esetileg bírál el.
6.5. A Hirdetések nyilvánosan elérhetőek a Honlapon. A Felhasználók a Honlapon keresztül a
Hirdetésekben megadott információk, valamint a saját preferenciáik alapján foglalhatják le a
Hirdetésekben szereplő gépjárműveket. A Hirdetésben foglaltakból, valamint a gépjármű
bérbeadásból fakadóan bármilyen jogszabályi rendelkezés, vagy harmadik személyek jogainak
megsértéséért kizárólag a Hirdetést közzétevő Felhasználó felelős.
6.6. Az AutoPal jogosult ellenőrizni a Felhasználók magatartását a Honlapon, illetve az általuk
közzétett Hirdetéseket, ugyanakkor nem vállal felelősséget a Felhasználók magatartásáért és a
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Hirdetések tartalmáért. Az AutoPal jogosult továbbá törölni a Felhasználó Hirdetését, ha az
bármilyen módon sérti a jelen Feltételeket.
7. Foglalás
7.1. A sikeres foglaláshoz a Felhasználóknak a regisztrációnál kötelezően megadott adatokon túl
további adatokat kell megadniuk. Bérbeadó esetén a kötelezően megadandó adatok a fénykép,
születési dátum és hely, lakcím, személyigazolvány / útlevél száma, telefonszám,
bankszámlaszám, illetve szükség szerint a számlázási név és cím. Bérlő esetén ezek az adatok a
fénykép, születési dátum és hely, lakcím, személyigazolvány / útlevél száma, telefonszám,
jogosítvány száma, megszerzésének dátuma és kibocsátó országa.
7.2. A Honlapon bérleti időszak és település alapján lehet a Hirdetések között keresni. A találati lista
ár, távolság, gépjármű kategória, -típus illetve számos egyéb szempont alapján teljesen
személyre szabható. A gépjárművek foglalása napi egységekben, azon belül délelőtti és délutáni
idősávokban történik. A minimális bérleti időszak egy nap.
7.3. Egy adott Hirdetés vonatkozásában a Bérlő a Honlapon keresztül küldhet foglalási igényt a
Bérbeadónak, amiről a Bérbeadó értesítést kap. A foglalási igény elküldésekor a Bérlő
megadhatja a gépjármű átvételének és visszaadásának tervezett időpontját, valamint a
Bérbeadótól esetlegesen kapott kuponkód alkalmazásával a kuponnak megfelelő százalékos
mértékű kedvezményt érvényesíthet. A Bérbeadónak továbbá lehetősége van szöveges
üzenetet fűzni a foglalási igényhez. A foglalási igényt a Bérbeadónak 24 órán belül kell
elfogadnia vagy elutasítania, a 24 óra elteltével a foglalási igény automatikusan törlődik.
7.4. A foglalási igény elfogadásáról vagy elutasításáról a Bérlő, a foglalás törléséről a Bérbeadó és a
Bérlő értesítést kap. A Felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy az AutoPal a foglalás
adminisztrációjához közölje a Bérbeadó nevét és elérhetőségét a Bérlővel, a Bérlő nevét és
elérhetőségét pedig a Bérbeadóval.
8. Fizetés
8.1. Az elfogadott foglalási igény alapján a Bérleti díjat a Honlapon keresztül, elektronikusan kell
kiegyenlíteni. A foglalás a Bérleti díj kiegyenlítésével válik véglegessé. A foglalás szerinti Bérleti
díj kiegyenlítéséről a Bérbeadó és a Bérlő értesítést kap.
8.2. Abban az esetben, amikor a Bérbeadó a gépjármű bérbeadását kaució fizetéséhez kötötte, az
AutoPal a Bérbeadó által meghatározott kaució összegét a bérleti jogviszony kezdete előtt 24
órával zárolja a Bérlőnek a Bérleti díj kiegyenlítéséhez használt bankkártyáján. Sikertelen
tranzakció esetén az AutoPal a kaució zárolását 12 órával a bérleti jogviszony kezdete előtt
újból megkísérli. Amennyiben a második kísérlet is sikertelen, a foglalás automatikusan
törlődik. Ilyen esetben a Bérlő a Bérleti díj visszatérítésére a lemondásra vonatkozó szabályok
szerint jogosult.
8.3. A Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az AutoPal a későbbi foglalások kifizetésének,
a foglaláshoz esetlegesen kapcsolódó kaució zárolásának, valamint az utólagosan felmerülő
fizetési kötelezettségek érvényesítésének elősegítése érdekében tárolja a Felhasználó
foglaláshoz használt bankkártyájának vagy bankkártyáinak adatait. A fizetési adatokat az
AutoPal a Simple Kft. közreműködésével tárolja, azokhoz közvetlenül nem fér hozzá.
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9. Foglalás módosítása és lemondása
9.1. A Felhasználók kötelesek bármilyen módosítást vagy lemondást a Honlapon keresztül
adminisztrálni. A Honlapon kívüli módosítás a jelen Feltételek megsértését jelenti, és az oldalról
való kitiltással jár.
9.2. A Bérlő a foglalásokat az eredeti foglaláshoz hasonló eljárás szerint akár a bérlet időtartamának
kezdete előtt, vagy az alatt is meghosszabbíthatja, illetve lerövidítheti. A foglalás
meghosszabbítása egy új foglalási igénynek minősül, amihez a Bérbeadó jóváhagyása és a
módosítási igény szerinti Bérleti díj kiegyenlítése szükséges. A módosítási igény elutasítása vagy
törlése esetén a bérleti időtartam az eredeti foglalás szerinti időtartamra korlátozódik.
9.3. A bérlet időtartamának lerövidítéséhez nem szükséges a Bérbeadó jóváhagyása. A Bérlő
jogosult a Bérleti díj arányos részének visszatérítésére. A Bérbeadó a 10. pont szerinti
szolgáltatási díj (Szolgáltatási díj”) visszatérítésére nem jogosult. A Bérlő továbbá nem jogosult
a lerövidítés napjára és a következő napra jutó Bérleti díj visszatérítésére sem abban az
esetben, ha a bérlet időtartamát a bérlet időtartamának kezdetét megelőző 24 órán belül, vagy
a bérlet időtartama alatt rövidíti le.
9.4. A Bérbeadó jogosult saját belátása szerint további Bérleti díjat követelni a Bérlőtől, ha a Bérlő a
bérlet időtartamának lejártakor a gépjárművet nem szolgáltatja vissza a Bérbeadónak anélkül,
hogy az eredeti foglalást ennek megfelelően módosította volna és a módosításnak megfelelő
bérleti díjat kiegyenlítette volna. A Bérbeadó ezen igényét kizárólag az AutoPalon keresztül, az
AutoPal közreműködésével érvényesítheti, a Bérlővel szemben közvetlenül nem léphet fel. A
fenti kötelezettség megszegése a jelen Feltételek megsértését jelenti, és az oldalról való
kitiltással jár.
9.5. A Felhasználók a foglalásokat a bérleti időtartam lerövidítéséhez hasonló feltételek mellett, a
másik fél jóváhagyása nélkül mondhatják le. Nem téríthető azonban vissza a Bérleti díj 20%-a,
de minimum 1 napi Bérleti díj, amennyiben a Bérlő a foglalást a foglalás időtartamának
kezdetét megelőző 24 órán belül mondja le.
10. Szolgáltatási díj
10.1. A Honlaphoz való hozzáférés, a felhasználói profil létrehozása, valamint a Hirdetések
közzététele ingyenes. Az AutoPal a Honlap és a Szolgáltatás működtetéséért a sikeres foglalások
után Szolgáltatási díjat számít fel a Bérbeadónak.
10.2. A Szolgáltatási díj alapesetben a Bérbeadó által megállapított Bérleti díj 15%-a, biztosítást is
tartalmazó díjcsomag esetén pedig a Bérleti díj 30%-a, amit az AutoPal a Bérlőtől a foglaláskor
beszedett Bérleti díjból von le. Az AutoPal a Bérbeadót terhelő Szolgáltatási díjjal csökkentett
Bérleti díjat a bérleti időtartam végét követő első munkanap végéig továbbítja a Bérbeadónak.
10.3. Az AutoPal a Bérbeadók felé a Szolgáltatási díjról időszakos elszámolással havonta, az adott
hónapot követő 15 napon belül állít ki számlát.
10.4. A 2.1. pontban foglaltak szerint az AutoPal nem vesz részt semmilyen formában a Felhasználók
közötti bérleti jogviszonyban. Ennek megfelelően a Bérbeadó felelőssége, hogy a gépjárművek
bérbeadására vonatkozó jogi és adózási szabályoknak megfeleljen, a jogszabályi
kötelezettségek betartásáért az AutoPal semmilyen felelősséget nem vállal.
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11. Utólagosan felmerülő követelések
11.1. A foglalás alapján a bérleti jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek kizárólag a
Bérbeadót és a Bérlőt terhelik. Ennek megfelelően a Bérlő felelős többek között a bérleti
időtartam vagy a Bérleti díjban foglalt kilométer korlátozás túllépése, illetve az esetleges
rongálás miatt felmerülő fizetési kötelezettségért. A Bérlő felelős továbbá minden, a bérleti
időtartam alatt történő jogszabálysértésből származó következményért.
11.2. A Bérlő hozzájárul, hogy a Bérbeadó kérésére az utólagosan felmerülő szabálysértési díjakat és
egyéb büntetéseket, bírságokat vagy más költségeket (mint például a kilométerdíjat és az
esetleges üzemanyag különbözetet) az AutoPal a foglaláshoz használt bankkártyára terhelje. A
Bérlő továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az AutoPal a Bérbeadónak pótlólagosan fizetendő
összeget a kaució mellett bérbeadott autók esetén a zárolt kaucióból visszatartsa.
11.3. Az utólagos megterheléshez a Bérbeadó elküldi a hitelt érdemlő bizonyítékokkal alátámasztott
igényét az AutoPalnak. Az AutoPal az igényt összeveti a nyilvántartásaival, és amennyiben a
követelést jogosnak találja, azt 72 órán belül közvetíti a Bérlő felé. Amennyiben a Bérlő a
felhívás ellenére tartozását 7 napon belül közvetlenül a Bérbeadó felé átutalással nem rendezi,
az AutoPal a követelés összegével megterheli a Bérlő bankkártyáját. A Bérbeadó hozzájárul,
hogy az AutoPal a követelés rendezése érdekében a Bérbeadó bankszámla-adatait továbbítsa a
Bérlőnek.
11.4. A követelés bankkártyára terhelését az AutoPal három alkalommal kísérli meg, a követelés
Bérbeadó általi jelzését követő 7, 14, illetve 28 nap elteltével. A követelés érvényesítésének
sikerességéért az AutoPal nem vállal felelősséget.
12. Vélemények
12.1. Az AutoPal egy közösségi felület, ahol mindenki véleménye fontos. A bérlést követően a
Bérbeadó értékelheti a Bérlőt, a Bérlő pedig a Bérbeadót és a gépjárművet. A Bérbeadó profilja,
a kapott vélemények és az átlagértékelés nyilvános, a Bérbeadó a Bérlő profilját, a kapott
véleményeket és az átlagértékelést a foglalás keretében tekintheti meg.
13. Biztosítás
13.1. A Hirdetésekben meghatározott gépjárművek bérbeadásához a Bérbeadók a bérbeadási
tevékenységre is kiterjedő, gépjármű asszisztencia szolgáltatással kiegészített teljes körű casco
biztosítást választhatnak.
13.2. Amennyiben a Bérbeadó az adott gépjárműre bérbeadására biztosítást is tartalmazó
díjcsomagot választott, a Honlapon keresztül bérbeadott gépjárműveket a bérlet időtartama
alatt az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. teljes körű, a bérbeadási tevékenységre is
kiterjedő casco biztosítása fedezi, amihez gépjármű asszisztencia szolgáltatás is kapcsolódik.
13.3. Biztosítást tartalmazó díjcsomag választása esetén a szolgáltatás igénybevételének feltétele,
hogy az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. szemlézze és elfogadja a gépjárművet. A
Bérbeadó biztosítási igényét az AutoPal továbbítja az Aegon Magyarország Általános Biztosító
Zrt.-nek. A szemlét követően a biztosítási fedezet fennállásáról az AutoPal emailben értesíti a
Bérbeadót.
13.4. A díjcsomagválasztást követően a biztosítási fedezetet az AutoPal ingyenesen biztosítja a
Bérbeadónak, a biztosítás azonban kizárólag az AutoPalon keresztül bérbeadott gépjárművekre
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és kizárólag az AutoPalon keresztül végbement és kifizetett foglalások szerinti bérleti
időtartamok alatt terjed ki a gépjárműre.
13.5. A Feltételek elfogadásával a Felhasználó kijelenti, hogy megismerte és elfogadja az Aegon
Magyarország Általános Biztosító Zrt. biztosítási szolgáltatásra vonatkozó tájékoztatóját, ami
tartalmazza a biztosítási szerződés részleteit. A tájékoztató itt érhető el.
13.6. A biztosítási fedezet megszűnik, amennyiben a Bérbeadó biztosítást nem tartalmazó másik
díjcsomag választ, a biztosítással érintett gépjármű hirdetését deaktiválja vagy törli, a
felhasználói fiókját törli, vagy a fiókot a jelen Feltételek megszegése miatt az AutoPal törli. Az
AutoPal továbbá jogosult a biztosítási fedezetet saját belátása szerint megszüntetni,
amennyiben az adott gépjármű foglalásai folyamatosan nem fedezik a biztosítással
kapcsolatban felmerült költségeket.
13.7. A Bérbeadó hozzájárul, hogy az AutoPal megossza a biztosításhoz szükséges információkat az
Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.-vel, valamint hogy az AutoPal kezelje a biztosítási
jogviszonnyal összefüggő adatokat.
14. Felelősségkorlátozások
14.1. Az AutoPal felelőssége kizárólag a Honlap és a Szolgáltatás működtetésére terjed ki. Az AutoPal
minden ésszerű erőfeszítést megtesz a Szolgáltatás folyamatosságának biztosítása érdekében,
de nem felel azon veszteségekért, adatvesztésért vagy bármiféle kárért, amelyeket a Honlap
meghibásodása vagy egyéb elégtelensége okoz. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja,
hogy a folyamatos üzemeltetés az AutoPal előzetes tudta és szándéka ellenére is
megszakadhat. Az AutoPal ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és a Honlap
hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés
folyamatos vagy hibamentes. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatások és a Honlap karbantartása
érdekében a Szolgáltatást szüneteltetni vagy korlátozni előzetes tájékoztatás vagy értesítés
nélkül.
14.2. Az AutoPal csak a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott kárért felel. Az AutoPal
nem vállal semmilyen felelősséget a Honlapon a Felhasználók által szolgáltatott információkkal
és tartalmakkal kapcsolatban. A Szolgáltatást a Felhasználó kizárólag saját felelősségére
használja.
14.3. A 2.1. pontban foglaltak alapján a foglalás eredményeként a bérleti szerződés minden esetben
a Felhasználók között jön létre, a bérleti jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek
kizárólag a Bérbeadót és a Bérlőt terhelik. Az AutoPal nem vállal semmilyen felelősséget sem a
Felhasználók magatartásáért, sem pedig fizetőképességükért.
14.4. Az AutoPal továbbá nem vállal felelősséget a Bérbeadó által választható kiegészítő
szolgáltatásokat nyújtó harmadik felek eljárásáért és az általuk nyújtott szolgáltatásokért.
15. Vegyes rendelkezések
15.1. A Honlappal és a Szolgáltatással kapcsolatos minden jog az AutoPalt illeti, az AutoPal ezen
jogokkal szabadon rendelkezhet. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a
Szolgáltatás teljesítésével összefüggésben keletkező minden szellemi alkotás az AutoPal
tulajdonába kerül. A Szerződés teljesítésével összefüggésben keletkező szerzői jogi vagy egyéb
szellemi alkotás vonatkozásában az AutoPal teljes körű és korlátlan, a felhasználás, illetve
hasznosítás minden módjára kiterjedő felhasználási joggal rendelkezik.
7/8

15.2. A Feltételek elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az AutoPal személyes adatait a
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a közöttük fennálló jogviszony ideje alatt és azt
követően kezelje a célhoz kötöttség és az egyéb adatvédelmi irányelvek betartása mellett
mindaddig, ameddig a Feltételek alapján a Felhasználóval szemben érvényesíthető igénye el
nem évül. Az adatkezelés célja a Feltételek alapján az AutoPalt megillető jogok gyakorlása és
kötelezettségek teljesítése, a harmadik felek által nyújtott kiegészítő szolgáltatásokhoz való
hozzáférés biztosítása, a jogszabályi kötelezettségek teljesítése valamint a Felhasználók
egymással szembeni jogainak gyakorlásához és kötelezettségeinek teljesítéséhez történő
segítségnyújtás. Az adatkezelés részletes feltételeit az Adatkezelési Szabályzat tartalmazza.
15.3. A Felhasználó hozzájárul ahhoz is, hogy az AutoPal személyes adatait a gépjárművel kapcsolatos
szabálysértési, közigazgatási és büntető eljárásban és más hasonló esetekben az eljáró
hatóságoknak kiadja. Jogos gazdasági érdekére hivatkozással és a jogszabályi előírásokkal
összhangban az AutoPal egyéb esetekben is jogosult lehet a Felhasználó adatait harmadik
személyek részére továbbítani, amiről minden esetben tájékoztatja a Felhasználót. A
Felhasználó bármikor élhet az őt érintettként megillető jogokkal (pl. róla kezelt adatokról
tájékoztatás kérése, adatok helyesbítésének, vagy a jogszabály által elrendelt adatkezelések
kivételével adatai törlésének vagy zárolásának kérése stb.). A Felhasználók személyes adatainak
kezelésére vonatkozó részletes szabályokat az adatvédelmi tájékoztató tartalmazza. A
tájékoztató itt érhető el.
15.4. Az AutoPal bármikor jogosult a jelen Feltételeket egyoldalúan, saját belátása szerint
módosítani. A Feltételek mindenkor hatályos állapota a Honlapon érthető el. A Felhasználó
egyoldalúan nem formálhat igényt a jelen Feltételek megváltoztatására, különös tekintettel a
Szolgáltatás műszaki-technikai jellemzőire.
15.5. A Feltételekben nem szereplő kérdésekre a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni, ide nem
értve a nemzetközi magánjog szabályait.

15.6. A Felhasználó igazolja, hogy a jelen Feltételeket, valamint kiegészítő szolgáltatások

igénybevétele esetén a független harmadik fél szolgáltató szerződési feltételeit elolvasta,
azokat elfogadta és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
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