Sorszám:

BÉRLETI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről Tóth József E.V. ( Székhely: 4002 Debrecen, Meszesi köz 1.., Adószám: 68420329-1-29,
Bankszámlaszám: 11738008-21457713), mint Bérbeadó, továbbiakban Bérbeadó és
Név/cégnév:
Állandó lakcím/székhely:
Szig.sz./adószám:
Jogosítvány sz.:
Mint Bérbevevő, továbbiakban Bérbevevő között alulírott helyen és napon, az alábbiak szerint.
1. A bérleti szerződés tárgya
A Bérbeadó a szerződésben szereplő napon bérbe adja, a Bérbevevő bérbe veszi a bérleti szerződés tárgyát
képező, az alább részletezett gépkocsit és az ahhoz tartozó használati tárgyakat. A bérbe adott gépjármű pontos
adatait, a tartozékok listáját, a műszaki állapotot, a kilométeróra állását a bérelt eszközök átadásakor kitöltött
Átadás-átvételi Jegyzőkönyv tartalmazza, amely a jelen bérleti szerződés mellékletét képezi.
A bérleti díjat, a foglalót, valamint az óvadék összegét, továbbá annak kiszámítási módját a Kalkulációs lap
tartalmazza, amely szintén a bérleti szerződés mellékletét képezi. A Bérbevevő jelen szerződés aláírásával
egyidejűleg …………………………………..Ft, azaz ……………………………………………………………….forint kauciót fizetett meg,
melynek átvételét a Bérbeadó jelen szerződés aláírásával elismer.
A bérbe adott gépjármű adatai:
Típus:
Forgalmi rendszám:
Alvázszám:
Motorszám:
Férőhelyek száma:
Utazó személyek száma:
2. Vezetők
A bérbe adott gépkocsit kizárólag az alább felsorolt személyek vezethetik:
Név
Szig.sz.
Jogosítvány sz.

Tel.sz.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
A Bérbevevő felelőssége tudatában kijelenti, hogy a felsorolt személyek a bérbe adott gépkocsi vezetésére
érvényes jogosítvánnyal rendelkeznek és legalább két éves gépjárművezetői gyakorlatuk van.
A Bérbevevő a gépjárműben keletkező károkért teljes körűen felelősséget vállal, függetlenül attól, hogy azt saját
maga vagy a felsorolt személyek okozták.
3.Úti cél:
A bérbe adott gépkocsi úti célja és az oda vezető úton érintett országok - Magyarországon belül nagyobb városokfelsorolása.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A Bérbeadó hozzájárul ahhoz, hogy a bérleti szerződés időtartama alatt a bérelt gépkocsit Magyarország
területéről kivigyék és a felsorolt országokban azzal közlekedjenek. A bérbeadó a határátlépést a fent felsorolt
országokba, a megadott útvonalon engedélyezi.
4. Időpontok
Bérbevétel kezdő időpontja:

Bérbevétel befejező időpontja:

Dátum, időpont:
Dátum,időpont:
Vissza hozatal időpontja telephelyre (4225 Debrecen, Meszesi köz 1.):
Dátum, időpont:

Ha a Bérbevevő 20 óra, illetve sötétedés után adja vissza a gépkocsit a Bérbeadónak, akkor egyszeri
10.000.-Ft-ot, valamint minden megkezdett óra után 2.000.-Ft plusz díjat köteles fizetni.
5. Felelősség
A Bérbevevő felelős minden olyan kárért, amely a gépkocsiban, annak alkatrészeiben illetve tartozékaiban a
gépkocsi átvételétől annak visszaadásáig keletkezik.
Nem felelős azonban a Bérbevevő a gépkocsi sérüléséért abban az esetben és annyiban, ha és amennyiben a
sérülést vétkes magatartásával – bizonyítottan- idegen személy (tehát nem Bérbevevő és nem is az ő engedélyével
a gépkocsiban vagy annak közvetlen közelében tartózkodó személy)okozta.
A Bérbevevő felelőssége általában a kaucióként letett összeg erejéig terjed.
A Bérbevevő a teljes kárért felelős azonban az alábbi esetekben:
1. A gépkocsit gondatlanul, szakszerűtlenül üzemeltette vagy túlterhelte.
2. A gépkocsihoz nem megfelelő üzemanyagot használt, illetve a gépkocsit elégtelen mennyiségű
motorolajjal üzemeltette.
3. Lopás esetén a gépjárműben hagyta a gépjármű bármely kulcsát, forgalmi engedélyét, vagy a tulajdon-,
használati jog igazolására alkalmas hatósági iratokat, vagy azokat elhagyta.
4. A gépkocsit lezáratlanul vagy lezárva tiltott helyen használta, hagyta, nem gondoskodott megfelelő
tárolásáról, szükséges őrzéséről, biztonságos parkolásáról.
5. Az útszakaszra vonatkozó magasságkorlátozást és közlekedési szabályokat figyelmen kívül hagyta ( a
Bérbevevő az utólagosan érkező, rá vonatkozó közlekedési bírságot, egyéb büntetést a Bérbeadó
felszólítására a későbbiekben is mindenkor köteles megfizetni, azt tartozásként ismeri el!)
6. A gépkocsi alkatrészeiben, tartozékaiban, berendezési és használati tárgyaiban azok hiánya.
7. A teljes kár összege a tető, gumiabroncs, kerekek, fenéklemez és az alatti részek, külső tükrök, antenna és
belső tér károsodása esetén.
6. Meghibásodás
Amennyiben a gépjármű valamilyen módon műszakilag meghibásodik, a Bérbevevő köteles azt a Bérbeadónak
azonnal jelezni, a Bérbeadó pedig intézkedik, hogy a meghibásodás helyszínéhez legközelebb eső szervizben azt
minél előbb megjavítsák. A Bérbeadó kötelezettsége a szervizdíj kifizetése, de nem kötelezhető kártérítést fizetni
Bérbevevő részére az elmaradt nyaralás részvételi díjának megtérítése vonatkozásában.
A Bérbevevő és a gépkocsit vezető személyek hozzájárulásukat adják személyi igazolványuk , jogosítványuk, útlevelük másolásához, valamint
ahhoz, hogy ezeket az iratmásolatokat a Bérbeadó szükség esetén az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsássa.
A Bérbevevő kijelenti, hogy az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKet – mely a szerződés mellékletét képezi –ismeri, és azt magára nézve
kötelezőnek fogadja el. A szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és megértés után írták alá.

…………………………………………..
Bérbeadó
Tóth József E.V.
4002 Debrecen, Meszesi köz 1.
+(36)70/882-8289
www.lakoautodebrecen.hu

……………………………………………….
Bérbevevő

