BÉRLETI SZERZŐDÉS
A bérbe adó Virág József bérbe adja,
a bérlő pedig
név: .................................................................................................................................................
cégnév: ............................................................................................................................................
cím/székhely: ...................................................................................................................................
a vezető neve és vezetési engedély száma: ....................................................................................
a vezetési engedély érvényességi ideje: .........................................................................................
a vezető személyi igazolvány/ útlevél száma: .................................................................................
a vezető személyi igazolványának/ útlevelének érvényességi ideje: ..............................................
bérbe veszi a bérbe adó tulajdonát képező gépkocsit határozott időtartamra az alábbiak szerint:
1.
A szerződő felek rögzítik, hogy a szerződésben szereplő bérleti díjat és kauciót a bérlő előre
fizeti. A számla kiállítása a bérlés végén történik az esetleges sérülések elszámolásával.
2.
A szerződők megállapodnak abban, hogy ha a bérlő a bérleti díj megfizetésével késedelembe
esik, akkor a bérbe adó egyoldalúan jogosult a gépkocsit birtokba venni, illetve visszatartani. A
szerződésben megjelölt tervezett visszavételi időponttól csak előre egyeztetett esetben lehet
eltérni. A bérbe adó a bérlőt pótdíj megfizetésére kötelezheti, ha az a tervezett visszavételi
időponttól eltér.
3.
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés megkötésekor a bérlőkauciót
fizet a bérbe adó részére abból a célból, hogy a kaució összegéből az esetlegesen ki nem
fizetett bérleti díjat vagy a bérlővel szemben más jogcímen fennálló követeléseket kiegyenlítse.
A kaució összege:……………………………… Ft/Є. A kaució megfizetésének határideje a bérlés kezdete. A
bérleti jogviszony megszűnésekor, - amennyiben a kaució felhasználására nem került sor, az a
bérlőnek visszajár. A kaució összege minimum a CASCO biztosítás önrészének díja.
4.
A bérlő a gépjárműben keletkezett károkért teljes kártérítést köteles fizetni a bérbe adónak,
amennyiben a CASCO biztosítás bármely oknál fogva a kárt nem téríti meg, - lopásnál is. A
harmadik személy által okozott károkért is a bérlő felel. A CASCO biztosítás önrészének díját a
bérlő a bérbe adónak köteles megfizetni, ha a kárrendezést nem a kötelező gépjármű felelősség
biztosítás (KGFB) rendezi.
5.
A bérlő 5000,-Ft értékhatárig maga is jogosult kisebb meghibásodásokat megjavíttatni, amit a
bérbe adó nevére kiállított számlával köteles igazolni. Ezt az értékhatárt meghaladó javításokról
a bérbe adó jogosult dönteni. A gépkocsi javításának ideje alatt a bérlő sem szállásköltséget,
sem egyéb költséget a bérbe adótól nem követelhet. A bérbe adó csak a javítással kapcsolatos
költségeket téríti meg, egyéb kártérítést nem köteles fizetni.
6.
A bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a bérbe adót haladéktalanul értesíti a gépkocsi
meghibásodása esetén, az alábbi telefonszámon: 06 30/9 782 304.
7.
A bérlő tudomással bír arról, hogy a gépjármű CASCO biztosítással rendelkezik. A bérlő az autó
forgalmi engedélyét ne hagyja az autóban, mert a CASCO ebben az esetben nem rendezi a
lopáskárt.
8.
A bérlő tudomással bír arról, hogy a gépjármű forgalmi értéke a szerződésben szereplő összeg.
9.
A bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a bérlet időtartama alatt elkövetett közlekedési
vétségért utólagosan is felel.
10. A bérlő kiemelt figyelmet fordítson az autópálya-matrica valamint a parkolójegyek
megvásárlására. Ennek hiányában a bérbe adóhoz érkező büntetéseket tovább terhelik a
bérlőnek, aki jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal ezen díjak határidőben történő
megfizetésére.
11. A járműben dohányozni tilos! Járműben való dohányzás esetén a bérbe vevő köteles megfizetni
a jármű teljes belső kozmetikázásának díját.
12. A bérlet időtartama alatti gumi, - felni sérülések anyagi vonzata a bérlőt terhelik.
13. A szerződő felek megállapodnak abban, hogyha a gépkocsi üzemképtelenségét a bérlő hibája
(saját hibája miatt karambolozott, kenőanyag hiánya, szakszerűtlen vezetés stb.) okozta, akkor
a bérlő kötelezettséget vállal a bérleti díjon túl a menetképtelen gépjármű szállítási költségeinek
megtérítésére a bérbe adó felé.
14. A bérlő köteles a gépkocsit a jó gazda gondosságával használni és kezelni, annak állagát
megőrizni.
15. A gépjárművet tilos vontatásra használni!
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16.

Tilos a gépjárművet alkohol, gyógyszer vagy kábítószer befolyása alatt álló személy részére a
vezetést átengedni.
A bérbe adó a gépkocsit kenőanyaggal és üzemanyaggal teljesen feltöltve, tartozékaival együtt
tisztán adja át a bérlőnek, aki ugyanilyen állapotban köteles a gépjárművet visszaszolgáltatni,
tartozékaival együtt (szerszámok, emelő). Amennyiben a gépkocsiban olajat kell cserélni a
bérbe adót az olajcsere időpontja előtt 500 km-el értesíteni kell. Következő olajcsere a
szerződésben szerepel.
A bérbe adó a bérleti szerződés meghosszabbítására nem köteles.
Személyi sérülés vagy 15 000,-Ft-ot meghaladó anyagi kárral járó baleset esetén a bérlő
köteles rendőrségi intézkedést kérni – felelősségétől függetlenül és az erről szóló igazoló lapot a
bérbe adónak köteles bemutatni. Külföldön minden esetben rendőri intézkedést kell kérni.
A bérlő a szerződés aláírásával igazolja, hogy a gépkocsi kötelező tartozékait átvette a
világítások működőképességét ellenőrizte, a fékpróbát elvégezte, a bérleti szerződést
tudomásul vette és elfogadta.

17.

18.
19.
20.

A gépkocsi adatai:
 Gyártmány: ...................................................................................................................................


Rendszám: .....................................................................................................................................



Alvázszám: ....................................................................................................................................



Forgalmi érték: ..............................................................................................................................



Következő olajcsere:......................................................................................................................



A km óra állása: .............................................................................................................................

A gépkocsi átvételi időpontja: ...............................................................................................................
A tervezett visszavételi időpont: ............................................................................................................
Megjegyzés: ........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
A szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon
helybenhagyólag aláírták.
Kelt:……………………..év………hó…………………nap.
…………………………………………………………………….
bérbe adó

…………………………………………………………………
bérbe vevő

A gépkocsi visszavételi időpontja: .............................................................................................................
Megjegyzés: (sérülések, hibák, észrevételek, stb.) ...................................................................................
....................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………….
bérbe adó

…………………………………………………………………
bérbe vevő
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