
BÉRLETI SZERZŐDÉS 

Mely létrejött egyrészről :Szántó Anikó (EV51736646), képviseli:Szántó Anikó, cím:8220 

Balatonalmádi, Kisberényi út 83., adószám:  8432244228, mint BÉRBEADÓ,  másrészről mint 

BÉRBEVEVŐ:     

GÉPKOCSI TÍPUSA: 

Ford Transit Chausson 

Trigano FD2 

RENDSZÁM: 

KTJ-421 

KAUCIÓ: 300 000Ft átvettem 

Bérbeadó: 

Bérlő: 

KAUCIÓ: 300 000Ft átadtam 

Bérbeadó: 

Bérlő: 

 

BÉRLŐ NEVE:  

LAKCÍME, (CÉG ESETÉN SZÉKHELYE):  

ANYJA NEVE, (CÉG ESETÉN ADÓSZÁMA):  

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ (CÉG ESETÉN CÉGJEGYZÉKSZÁM):  

SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY SZÁMA:    
JOGOSÍTVÁNY SZÁMA: 

TELEFONSZÁM:  

ÁTVÉTEL    

IDEJE: 

 

ÁTADÓ NEVE: 

 

LEADÁS IDEJE: ÁTVEVŐ NEVE: 

ÁTVÉTELKORI KILOMÉTERÁLLÁS, SÉRÜLÉSEK, HIÁNYOK, ÜZEMAGYAG: 

 

 

 

LEADÁSKORI KILOMÉTERÁLLÁS, SÉRÜLÉSEK, HIÁNYOK, ÜZEMANYAG: 

 

 

 
A BÉRLETI SZERZŐDÉS ÉRVÉNYES KÜLFÖLDÖN! THE CONTRACT IS VALIDATE 

ABROAD! 

 

Gépjármű adatai: 

Jármű fajtája:    lakóautó 

Gyártmány:     Ford 

Típus:    Chausson Trigano FD2 

Forgalmi rendszám:   KTJ-421 

Alvázszám:    WF07XXTTF76P46892 

Évjárat:    2007 

Futásteljesítmény: 

Hengerűrtartalom:   2198ccm 

 

A szerződő felek a mellékelt „Átadás-átvételi adatlap”-ban részletezik a gépjármű átadás, illetve 

átvételi állapotát. 

 

• A bérlő köteles minden bel- és külföldi jogszabályt, hatósági előírást, a közlekedési 

szabályokat (KRESZ) betartani, amiért teljes felelősséggel tartozik. A bérlő hozzájárul, hogy a 

gépkocsi bérleti időtartama alatt elkövetett szabálysértések esetén a bérbeadó a bérlő 

személyes adatait az eljáró hatóság rendelkezésére bocsássa. 

• A bérlet megkezdése előtt fizetett kaució, a bérleti idő tartama alatt bekövetkezett, biztonsági 

önrész alatti, vagy a biztosító által nem térített károk, rongálások, nem rendeltetésszerű 

használatból eredő károk rendezésére szolgál. A bérlő a gépkocsi forgalmi engedélyéért, 



kulcsáért teljes körű felelősséggel tartozik. A gépkocsi esetleges eltűnése esetén a kulcs és 

forgalmi engedély hiányában a bérlő a gépkocsi teljes értékéig anyagi felelősséggel tartozik! 

• A gépkocsi sérülése, esetleges eltűnése esetén haladéktalanul köteles a bérbeadót, valamint a 

hatóságokat értesíteni! 

 

A bérbeadó semmilyen módon nem felelős a bérlő és utasai testi épségéért, valamint egy esetleges 

baleset miatt bekövetkezett sérülésekért! 

A SZERZŐDÉSBEN NEM SZABÁLYOZOTT KÉRDÉSEKBEN A PTK. SZABÁLYAI AZ 

IRÁNYADÓK! 

 

 

GÉPKOCSI BÉRLÉS FELTÉTE 

 

Gépkocsi átvételekor szükséges iratok: 

 

Magánszemély esetén: 

-Átvevő személyi igazolványa, 

- jogosítványa (2 évnél régebbi), 

- lakcímet igazoló kártya, 

- bérlő nevére, lakcímére szóló 30 napnál nem régebbi közüzemi számla  

- a szükséges kaució, valamint a bérleti díj megléte. 

Cég esetén: 

- 30 napnál nem régebbi cégkivonat, 

- a cég jegyzésére jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya, 

- a cég jegyzésére jogosult személy(ek) állandó lakcímére és saját nevére szóló két db, 30 napnál nem 

régebbi közüzemi számla, 

- a cég jegyzésére jogosult személy(ek) személyi igazolványa és lakcímkártyája vagy útlevele, 

- kettő évnél régebbi jogosítványa, 

- a lakóautót vezető személy igazolványa, lakcímkártyája és jogosítványa; 

 

A gépkocsi átvételének helyszíne, ami előzetes egyeztetés alapján lehetséges: 

-8220 Balatonalmádi, Kisberényi út 83. 

 

A bérleti díjak az alábbi formában értendők:  

- Az autó átvétele az első bérlési napon reggel 8 órától. 

- Az autót az utolsó bérlési napon 18 óráig kell visszahozni. 

- A gépkocsi leadásánál 1 óra késés esetén pótdíjat nem számítunk fel. 

- 1-5 óra késésig fél nap bérleti díjat számítunk fel, 

- 5 órán túli késés esetén plusz 1 napi bérlet számítunk fel. 

- Napi átlagos 200 km úthasználat tartozik a bérleti díjba, e feletti futásteljesítmény 100 Ft+Áfa/km                                         

további költséget számítunk fel. 

- A bérleti díj és a kaució összege minden esetben előre fizetendő. 

 

A gépkocsik minden esetben tele üzemanyagtartállyal kerülnek átadásra, és tele üzemanyagtartállyal 

vesszük vissza. 

A LAKÓAUTÓBAN DOHÁNYOZNI TILOS! ENNEK FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA  A 

KAUCIÓ TELJES ELVESZTÉSÉT JELENTI! 

 



A bérlő köteles a gépjármű eltulajdonítása, vagy „totálkár” esetén a biztosító által, a kártérítési 

összegből levont, kaució mértékét meghaladó összeg megfizetni. 

A bérlő tudomásul veszi, hogy a gépjármű mindennemű biztosítása kizárólag Európa területére 

korlátozott. Az Európán kívüli országokban történt káreseményekért, műszaki meghibásodásokért, 

valamint ezekből adódóan keletkezett szállítások költségei teljes mértékben a bérlőt terheli. A 

gépjármű Európán kívüli használata kizárólag a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával lehetséges. A 

gépkocsi CASCO biztosítása nem terjed ki a gépkocsi esetleges feltörése esetén keletkezett károkra, a 

gépkocsiban hagyott értékekre. A gépkocsi feltöréséből adódóan keletkezett rongálás kára a kaució 

mértékéig a bérlőt terheli. 

A gépkocsi nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat a bérlő a kaució összegén felül is köteles 

megtéríteni. 

A gépkocsi eltűnése esetén a kaució szintén a biztosítási önrész fedezetéül szolgál. A gépkocsit a 

rendeltetésszerű használattól eltérően használni tilos! 

A gépkocsiban a bérlet során bekövetkező esetleges károk kijavításáig, vagy a biztosító 

kárrendezéséig a kaució összege a bérbeadónál marad. A gépkocsik javítása, különös tekintettel a 

lakóautóra, kizárólag gyári alkatrészekkel, a gyártó által meghatározott technológia szerint történhet. 

A műanyag elemeknél nem elfogadható a ragasztás, a felépítmény panel (tető, oldal) legkisebb 

sérülése is. A kaució teljes elvesztését vonja maga után. 

 

A szélvédő kavics okozta sérülés esetén 3000Ft+Áfa javítási költség, gumiabroncs „defekt” sérülése 

esetén 3000+Áfa fizetendő abban az esetben, ha a sérülés a futófelületen keletkezett. A gumiabroncs 

oldalfalának sérülése esetén a gumiabroncs teljes ára fizetendő csökkentve az abroncs 

elhasználódásának mértékével.  

Amennyiben a gépkocsi meghibásodik, javítása minden esetben a bérbeadó tudtával, előzetes 

jóváhagyásával történhet. Előre foglalt gépkocsi esetén, amennyiben a jelzett bérleti idő lejárta előtt 

leadja a bérlő a gépkocsit, az előre fizetett bérleti díjat nem áll módunkban visszafizetni. 

A gépkocsi esetleges meghibásodása esetén, a meghiúsult utazásra hivatkozva a bérbeadót felelősség 

nem terheli. (vismajor) 

Bérlő ezen dokumentum aláírásával hozzájárul adatainak rögzítéséhez! 

 

 

Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk! 

 

A bérleti feltételeket elfogadom:…………………………….. 

            bérlő 


