
Császár Autószerviz Kft. Renault Zoé tesztvezetés feltételei 

 

A tesztvezetés célja a gépjármű kipróbálás, a gépjármű a napi, magáncélú használtban 

való működésének a megismerése. Ezért a gépjárművet tilos rendszeres üzleti 

tevékenység körében használni, autóversenyzésre használni kiállításokon, vásárokon, 

szemléken, vagy időszakos nyilvános rendezvényeken szerepeltetni. 

 

A gépjárművet kizárólag a fent megjelölt, a 18. életévüket betöltött cselekvőképes 

természetes személy(ek) jogosultak vezetni. A Használó a gépjárművet a saját 

felelősségére és kockázatára használhatja. A Használó kijelenti, hogy a gépjármű 

kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik. Alkohol vagy más tudatmódosító 

szer hatása alatt, illetve a gépjármú vezetési képességet befolyásoló vagy korlátozó 

más körülmény esetén a gépjármű nem vezethető. A tesztvezetés során közúton a 

közúti közlekedés szabályai (a KRESZ) az érvényesek. A gépkocsiban a dohányzás 

TILOS! 

 

A Márkakereskedés a tesztvezetést 300.000,-Ft összegű óvadék („kaució”) adásához 

köti, ami a jelen használati feltételek megszegéséből eredő követelésének biztosítékául 

szolgál. 

 

A gépjármű csak Magyarország területén használható. A gépjármű futásteljesítménye a 

tesztvezetés tartalma alatt nem haladhatja meg a 100 km-t. Többlethasználat esetén a 

Használó a kilométer túlfutásnak megfelelő, 500,-Ft+Áfa/km összeg fizetésére köteles, 

amit a Márkakereskedés jogosult a kaució összegébe beszámítani (abból levonni). 

 

A Tesztvezető (Használó) az autót tisztán, min. 95% töltöttséggel veszi át, amelyet a 

szerződés aláírásával elismer. Amennyiben a Tesztvezető a gépjárművet a 

rendeltetésszerű használattal járó szennyeződést meghaladó mértékű szennyezett 

állapotban és/vagy elektromos töltési hiánnyal adja vissza, a tisztítás (3000,-Ft + ÁFA), 

illetve a töltés visszapótlásának költségét (1% 79 Ft+ÁFA) a Tesztvezető az óvadékból 

a Császár Autószerviz Kft. levonja. Amennyiben az óvadék ezt nem fedezi, vagy 

óvadékot a Tesztvezető nem adott, a különbözetet a Kereskedés által kiállított számla 

alapján köteles megfizetni. 



Az üzemanyag költségen felül a tesztvezetés során felmerülő más költségeket 

(különösen, de nem kizárólagosan, parkolási díjakat, autópálya használati díjakat) a 

Használó viseli. Amennyiben a Használó a díjfizetést elmulasztja, vagy a gépkocsival 

olyan szabálysértést követ el, ami közigazgatási bírság kiszabását vonja maga után, 

köteles azokat befizetni, illetve az üzembentartó által a helyette megfizetett 

költségeket és bírságokat megtéríteni. 

 

A gépjármű kötelező felelősség és casco biztosítással rendelkezik. A gépjárművet ért 

kár (különösen baleset, lopás …) esetén haladéktalanul értesíteni kell a 

Márkakereskedést. A gépjárműben keletkezett, valamint a gépjármű használata során 

harmadik személyeknek okozott, és a biztosítások által nem fedezett károkat a 

Használó köteles megtéríteni, illetve a Márkakereskedés jogosult azt a kaució 

összegébe beszámítani (abból levonni). 

 

Több Használó esetén a fenti feltételek valamennyi használóra érvényesek. A használók 

díjfizetési kötelezettsége, továbbá a Márkakereskedéssel és harmadik személyekkel 

szemben kártérítési felelőssége egyetemleges. 

 

Császár Autószerviz Kft. 


