Lakóautó bérleti szerződés

Lakóautó bérleti szerződéshez a bérlés feltételei
magánszemélyeknek
Lakóautó bérlés feltételei és szabályai
Magánszemélyek részére
1. A lakóautó bérlés kizárólag 18 éven felüli bérlő részére lehetséges. Bérlő, azaz Bérbevevő valamint Kezes
olyan magánszemély lehet, akinek a tulajdonában áll ingatlan (ház vagy lakás) vagy nagy értékű
személygépkocsi, amelynek forgalmi értéke eléri a 8 millió Ft-ot. Ennek igazolásául a Bérbeadó jogosult a Bérlő
vagy a Kezes tekintetében a tulajdonukban álló ingatlant tulajdoni viszonyaik ellenőrzése céljából tulajdoni lap
beszerzése által is ellenőrizni. Amennyiben a Bérlő nem felel meg a fent támasztott követelményeknek, úgy
kezes bevonása szükségeltetik. A kezes pozíció betöltésére vonatkozó követelmények vonatkozásában - a
fentiekkel összhangban – megegyeznek a bérlővé válás feltételeivel.
2. A kaució minden esetben az autó átvétele előtt fizetendő. A kaució 200.000 Ft készpénz. A kaució
biztosítékul szolgál a bérlés időtartama alatt történő esetleges káreseményekre, azaz gyorshajtásra, parkolási
bírságra, egyéb bírságokra, lopási vagy részlopási károkra, külső-belső sérülésekre, okmányok, papírok
megsérülésére, károkozásokra, ezért a Bérbeadónak joga van 2 hónapig megtartani a kaució összegét, és csak azt
követően visszafizetni. Továbbá a Bérbevevő anyagi felelőssége a kaució mértékétől függetlenül a teljes kár
összegére kiterjed a tető, a gumiabroncsok, a kerekek, a fenéklemez, és az az alatti alkatrészek, a külső tükrök,
az antenna, az ablaküvegek, ablakok, a szélvédő, a lámpák, a tetőlétra, a fényezés valamint a belső tér
károkozása esetén.
3. A bérléshez szükséges dokumentumok a bérlő + 1 utas vagy a bérlő + a Kezes + 1 utas személyigazolványa,
lakcímkártyája, útlevele és telefonszáma, e-mail címe illetve a bérlő vagy a Kezes tulajdonában lévő ingatlan
vagy nagy értékű személygépkocsijának tulajdonjogát igazoló dokumentumok. Továbbá szükség van a lakóautót
vezető személy vagy személyek személyigazolványára, lakcímkártyájára, útlevelére, telefonszámára, e-mail
címére és legalább 2 éves B kategóriás jogosítványára. Minden lakóautót vezető személynek legalább 2 éves B
kategóriás jogosítvánnyal kell rendelkeznie.
4. A lakóautót bérlő személy (vagy Kezes) - a továbbiakban a Bérbevevő - köteles minden belföldi, azaz
magyarországi és külföldi jogszabályt, hatósági előírást, közlekedési szabályt betartani a bérlés időtartama alatt.
Ezen szabályok, törvények és előírások betartásáért teljes körű felelősséggel tartozik, továbbá azok be nem
tartásáért vállalnia kell a következményeket és azok anyagi vonzatait.
5. A Bérbevevő kötelessége a lakóautót és annak teljes felszerelését, tartozékait megóvni, megfelelően, kellő
gondossággal és rendeltetésszerűen használni. A lakóautóban vagy felszerelésében keletkező károkért, amelyek a
nem megfelelő gondosságból, vagy nem rendeltetésszerű használatból adódnak, a Bérbevevő teljes anyagi
felelősséggel tartozik, azaz a kaucióval és azon túl a teljes kár összegének megfizetésével felel. Továbbá köteles
a lakóautót Bérbeadó cégtől - a továbbiakban Bérbeadó – kapott okmányokat megóvni, és az autó vissza
hozatalánál sérülésmentesen visszaszolgáltatni. Valamint a Bérbevevő köteles a lakóautót a rendelkezésére álló
összes lehetőséggel megvédeni a lakóautóra vagy felszerelésére illetve bármely tartozékára irányuló lopással és
károkozással szemben. Továbbá köteles a lakóautóban nem benntartózkodása esetén minden esetben azt lezárni,
az ablakokat és ajtókat is beleértve. Különös tekintettel ügyelnie kell, hogy látható helyen értéktárgyat ne
hagyjon, csökkentve ezzel is az esetleges lopás kockázatát. Köteles az autó magára hagyásakor fokozott
elővigyázatosságot és körültekintést tanúsítani, azaz a lakóautót lehetőség szerint őrzött vagy zárt helyen
parkolni, vagy olyan helyen, ahol több másik személygépjármű is parkol, hogy szem előtt lehessen.
6. Szigorúan tilos a kibérelt lakóautót – a szabályok be nem tartása a kaució elvesztését jelenti -

- más személynek, vagy cégnek bérbe adni, kölcsönadni, vagy a bérleti szerződésben nem szereplő személy
vagy személyek számára a vezetését átengedni.
- szabálytalanul, szakszerűtlenül, gondatlanul üzemeltetni, használni vagy túlterhelni.
- nem megfelelő üzemanyaggal használni.
- elégtelen mennyiségű motorolajjal üzemeltetni.
- idegen személyek szállítására, állatok szállítására vagy áruszállítására használni.
- autóversenyzésre vagy más jármű vontatására használni.
- a hűtőfolyadék megfagyása vagy a kenőolajok elfolyása esetén használni.
- bármilyen alkohol, vagy olyan gyógyszer bevételét követően, amely hatása veszélyeztetheti az autót épségét
vagy az azt használó személyek épségét, vagy kábítószer fogyasztás hatása alatt
vagy azok fogyasztása után vezetni.
- dohányfüstnek kitenni, azaz dohányozni a lakóautó belső terében.
7. A Bérbevevő köteles megtéríteni a teljes kár költségét az alábbi esetekben:
- a lakóautó gondatlanságából, szakszerűtlenségéből, túlterheltségéből adódó károk esetén.
- nem megfelelő üzemanyag tankolása-használata esetén.
- elégtelen mennyiségű motorolajjal való üzemeltetés esetén.
- a lakóautót érő külső károsodásokért, sérülésekért, a szokásost meghaladó kopásokért, amelyek a bérlés
időtartama alatt keletkeztek és nem biztosítási események. A gépjármű biztosítása kizárólag Európára
korlátozott. Az Európán kívül történt káreseményekért teljes körűen és kizárólag a Bérbevevő felelős. A
lakóautó Európán kívüli használatához külön írásos engedélyt kell kérnie a Bérbeadótól.
- az alkatrészek, tartozékok, berendezési tárgyak, a lakóautóhoz tartozó felszerelések, használati tárgyak,
kiegészítők, kellékek eltűnése esetén.
- a lakóautó gondatlan őrzése, parkolása, tárolása, magára hagyása miatt keletkezett károk esetén.
- lopás vagy részlopás esetén a keletkezett kárt, abban az esetben, ha a lopáskor a lakóautóban hagyta annak
bármely kulcsát, forgalmi engedélyét vagy a hatóság előtt tulajdont illetve használati jogot igazoló iratát.
- minden olyan esetben, ha a Bérbevevő magatartása, cselekménye, viselkedése miatt a biztosítót kizárja vagy
korlátozza a kártérítési, biztosítási ügyben
8. A Bérbevevő kötelessége a lakóautó üzemanyaggal való megtankolása, azaz az üzemanyag költség. A
Bérbeadó a lakóautót minden esetben teli tankkal adja át, a Bérbevevő is köteles azt teli tankkal
visszaszolgáltatnia vissza hozatalkor. Továbbá a Bérbevevő költsége lehet a parkolás, a rév, az autópályadíj és
minden olyan szolgáltatás díja, amelyet a bérlés ideje alatt igénybe vesz és az a lakóautót terheli.
9. Online, személyes vagy telefonos időpontfoglalás véglegesítéséhez és érvényesítéséhez a Bérbevevő köteles
a teljes bérleti díj 50%-át kifizetni foglalóként. Ezzel biztosítja a Bérbeadó a Bérbevevő által választott
időtartamra a lakóautó felkészítését és kibérelhetőségét. Továbbá a foglaló kifizetésekor a Bérbevevő köteles a
Bérlési feltételeket elolvasni, megérteni és azok tudomásul vételét követően a Bérlési feltételeket aláírni és ezzel
a foglalást megtenni. A Bérlési feltételek elfogadása, a foglalás megtétele és a foglaló kifizetésének elismerése
mindkét fél részéről akkortól megy végbe, hogy a Bérlési feltételeket mind a Bérbevevő, mind a Bérbeadó
egyaránt aláírták. Bérbevevőnek meg kell adnia saját adatait, azaz teljes nevét, anyja nevét, állandó lakcímét,
születési helyét és idejét, telefonos és e-mail elérhetőségét. A Bérbevevő tudomásul veszi és elismeri, hogy
amennyiben ő maga nem felel meg - az 1. pontban felsorolt - a Bérbevevői feltételeknek, azaz ő egyedül nem
lehet Bérbevevő, akkor a Bérleti szerződés aláírásához Kezesre lesz szüksége, amelyről ő maga fog
gondoskodni.
10. A lakóautó bérléséhez a Bérbevevő köteles a bérleti szerződésben meghatározott kaució összegét, azaz
200.000 Ft-ot kifizetnie vagy egy személygépjárművet kaucióként letétbe helyeznie a Bérbeadónál. A kaució az
autó visszahozásakor, az átadást követő 2 hónapon belül kerül visszafizetésre. A bérbeadó a kauciót mindaddig
nem köteles visszafizetni, amíg a Bérbevevő esetleges kártérítési felelősségével kapcsolatban függő vitás jogi
kérdés van. A bérbeadó ezen időszak alatt semmi esetre sem köteles kamatot fizetni a Bérbevevő részére. A
bérleti díj előlegén felüli részét, azaz a maradék 50%-ot legkésőbb az indulás előtt, azaz a lakóautó átadásánál
kell kifizetnie a Bérbevevőnek.
11. A Bérbevevő a foglalást és a bérlést az első bérlési nap megkezdése előtt legkésőbb 48 órával köteles
visszamondani, ha el szeretne állni a bérléstől. A bérlés visszamondása kizárólag írásban lehetséges, akár postai
úton továbbított levélben, akár személyes találkozó alkalmával, akár e-mail formájában, de mindenképpen úgy,
hogy a bérlő igazolni tudja benne, hogy a bérlést valóban ő és nem egy másik személy mondja vissza a nevében.
A 48 órán túli visszamondás esetén a Bérbeadó nem köteles visszaadni a foglalót, attól függően, hogy ő utána a
soron következő Bérbevevő mikor foglal az ő által foglalt időszakra. Mert a különbözetet, azaz a kiesett napok
számát ebben ez esetben nem tudja a Bérbeadó visszafizetni. Illetve a Bérbeadó előzetes költségei (pl.
felkészítés, külső-belső takarítás, üzemanyagköltség, az autó és a hozzátartozó felszerelések, tartozékok,
kellékek működésének és használatának bemutatása) amelyet a Bérbevevő bérléséhez, bérleti időszakának
teljesítéséhez szükségesek, sem fizethetők vissza.
12. A lakóautót a Bérbevevő az átvételkor megegyező állapotban köteles átadni. Abban az esetben, ha a

Bérbevevő a lakóautót nem rendeltetésszerűen használta vagy a jármű erősen szennyezett állapotban van, az
ebből adódó károkért felelős és a helyreállítás költségei Őt terhelik. Valamint a Bérbevevő feladata minden
esetben a WC kazetta ürítése és kiöblítése minden egyes nap. Ez a WC kazetta kiöntését és meleg vízzel való
kiöblítését jelenti. Továbbá a Bérbevevő köteles a bérlés időtartama alatt a szennyvíztartály kieresztését is 2-3
naponta. Ezt is, mint a WC kazetta kiürítését és kiöblítését számos erre kijelölt helyen elvégezheti
Magyarországon és külföldön egyaránt, mint például kempingekben vagy kijelölt pihenő helyeken. Ezek
elmulasztása vagy figyelmen kívül hagyása a kauciót terhelik.
13. Amennyiben a Bérbevevő nem hozza vissza és nem adja át a lakóautót az előre meghatározott – a bérleti
szerződésben szereplő – visszaadási napon és időben, akkor 4 órát követően további + 1 napi bérleti díjat köteles
fizetni, amely a kauciót terheli. A Bérbeadó 4 óra késést fogad el. Abban az esetben, amikor a lakóautót a
Bérbevevő a bérlés időtartamán túl tovább kívánja használni, akkor ennek tényét a Bérbeadó számára a befejező
időpont előtt legalább 48 órával korábban jeleznie kell. A bérbeadó a lehetőségeihez mérten meghosszabbíthatja
a bérleti szerződést, de nem köteles, azaz vissza is utasíthatja indoklás nélkül. A bérleti szerződés Bérbevevő
általi megszegése esetén a Bérbeadó jogosult a szerződés azonnali hatállyal való felmondására és a lakóautó
azonnali visszavételére. Ezen visszavétel, vagy vissza hozatal plusz költségei a Bérbevevő költségét képezik. A
Bérbevevő tudomásul veszi, hogy ha a bérleti szerződés lejártát követően 48 órán belül a lakóautót nem
szolgáltatja vissza a Bérbeadónak, vagy a bérleti szerződést nem hosszabbítja meg, vagy késedelmét nem tudja
papírosan igazolni, akkor a Bérbeadó jogosult a Bérbevevővel szemben a rendőrségen feljelentést tenni, illetve a
lakóautót köröztetni. Ez érvényes arra az esetre is, ha azt más körülmények megalapozzák. A Bérbeadó jogosult
indoklás nélkül a szerződéstől a bérleti jogviszony kezdetét megelőző 48 órával elállni. E jogát a Bérbeadó
gyakorolhatja abban az esetben is, ha a tulajdoni viszonyok ellenőrzése során olyan adatok birtokába kerül,
amelyek valószínűsítik a fedezetként szolgáló ingatlan vagy gépkocsi értékének a szerződési feltételekben - 1.
pontban feltüntetett – meghatározott minimumát.
14. Amennyiben a Bérbeadó nem képes a meghatározott bérbeadás időpontjában vagy csak késedelmes
átadással képes bérbe adni a Bérbevevőnek az autót, akkor az addig befizetett összeget köteles visszafizetnie a
Bérbevevő részére és lehetőségeihez mérten kompenzálnia a Bérbevevőt a történtekért. A Bérbeadó számára fel
nem róható külső körülmény esetén a Bérleti szerződés érvényét veszti, erről a lehető legrövidebb idő alatt
tájékoztatnia kell a Bérbevevőt, valamint igazolnia kell a bérleti szerződés megszűnésének okát. Ilyen eseteknek
minősül a gépkocsi ellopása, balesete vagy az előző bérlő általi késedelmes vissza hozatal. Ezen történések
bekövetkezésekor a Bérbeadó a felelősséget nem vállalja, nem is tudná vállalni, ezért kártérítési igény sem
támasztható vele szemben.
15. A lakóautó átvétele lehetséges székesfehérvári bérlő vagy Kezes esetén ingyenes házhozszállítással
történik. Ezen esetekben a Bérbeadó a lakóautót a Bérbevevő vagy Kezese tulajdonában lévő ingatlana (háza
vagy lakása) címére – azaz a fedezetnek számító ingatlan címére - szállítja előzetes egyeztetést követően. A
bérleti díj fennmaradó részének kifizetése és az összeg átvételének okirati igazolásának elkészítése ebben az
esetben az ingatlan területén belül történik. Kivételt képez, ha a Bérbevevő vagy Kezese nem rendelkezik
ingatlannal, csak nagy értékű gépjárművel. Ebben az esetben az átvétel a Bérbeadó telephelyén történik. Vidéki
Bérbevevő esetén házhozszállítás kizárólag a Bérbevevő költségére történik, alapesetben a Bérbevevőnek szintén
telephelyünkön kell átvennie az autót. A vissza hozatal és a visszaadás helyszíne és időpontja minden esetben
előre egyeztetett időpontban történik, alapesetben a lakóautó telephelyén vagy előre egyeztetett helyszínen,
amelyet a Bérbeadó határozhat meg.
16. A Bérbevevő köteles a lakóautó motorolaj-szintjét 1500 Kilométerenként ellenőrizni, és szükség esetén a
gépjármű motoralj-szint jelzőjének megfelelően utántölteni – kizárólag azzal a motorolajjal, amelyet a Bérbeadó
előre elhelyez az autóban. Ezen ellenőrzés és a szükséges utántöltés elmulasztásából adódó károkat teljes
mértékben a Bérbevevőnek kell megtérítenie.
17. Műszaki meghibásodás esetén a Bérbevevő köteles azonnal telefonálni a Bérbeadónak a weboldalon és a
szerződésben is feltüntetett kapcsolattartó telefonszámon, azaz a +36 20 9465-486- as telefonszámon. További
intézkedésről a Bérbeadó tájékozatja a Bérbevevőt. Ugyanez a helyzet esetleges karambol, vagy baleset esetén
is. Továbbá, ha bármilyen javításra, vagy helyreállításra lenne szükség, az is kizárólag a Bérbeadó engedélyével
lehetséges – amennyiben a Bérbeadó által engedélyezett javításra kerülne sor a Bérbevevő köteles a szerviztől
számlát kérni a szolgáltatásról. Ellenkező esetben a javítás teljes költsége a Bérbevevőt terheli.
18. A Bérbevevő köteles a személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járó baleset esetén a rendőrség intézkedését
kérni, valamint a lakóautó feltörése, rongálása, vagy ellopása esetén a rendőrkapitányságon feljelentést tenni, és
az erről szóló okiratot, azaz jegyzőkönyvet, igazoló lapot a Bérbeadó számára eljuttatni, leadni. Továbbá baleset
esetén a Bérbevevő köteles a tőle telhető legnagyobb gondossággal eljárni az ügy tisztázása érdekében, valamint
mindent megtennie a káreseményben részt vevők minden lehetséges adatainak (balesetben résztvevő járművek
rendszáma, a tulajdonos/vezető neve, címe, az eset helyszínrajza, fényképe) beszerezése érdekében.
19. A lakóautót érintő közúti eseményekről, káreseményekről, károkozásokról a Bérbevevő köteles legkésőbb
3 órán belül jelezni a Bérbeadónak telefonon – mint például lopás, eltűnés, üvegtörés, gépkocsit érő sérülések,
koccanás, baleset, repedés, stb. Baleset vagy meghibásodás esetén a Bérbevevő előzetes egyeztetés és a

Bérbeadó által történő engedélyeztetést követően köteles gondoskodni a lakóautó biztonságos elhelyezéséről és
őrzéséről.
20. A Bérbevevő károkozása esetén, annak anyagi rendezésénél késedelem történik és a pénzbírságot, javítási
költséget kiszabó hatóság, cég vagy személy felé a késedelmes fizetés miatt kamatfizetési kötelezettség lép fel,
amelyet az autó tulajdonosára, azaz a Bérbeadóra terhelnek, akkor az tovább fog terhelődni a Bérbevevőre. A
késedelem költségét a Bérbevevő köteles kifizetni.
21. A bérlési feltételeket és a bérleti szerződést mindkét fél, azaz a Bérbevevő és a Bérbeadó is egyaránt teljes
bizonyító erejű magánokiratnak tekinti. A Bérlési feltételeket a Bérbevevő tudomásul vette, a megadott adatai a
valóságnak megfelelnek és érvényesek. A Kezes kötelezettsége megegyezik a Bérbevevő kötelezettségével,
azzal egyenértékű. A Kezes felelősséget vállal minden olyan jogi tányért, történésért, káresetért, amely a
Bérbevevő felelőssége lenne. E Kezesi jogviszony készfizető jellegű. A Kezes nem követelheti, hogy a
Bérbeadó a követelést először a Bérbevevőtől hajtsa be. E rendelkezést e szerződést aláíró felek és a Kezes
elfogadják ezen okirat aláírásával. A Bérleti szerződés érvényes Magyarországon és külföldön egyaránt.
22. A bérleti szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv az irányadó. Jogvita esetén
a felek a Fejér megyei Bíróságot nevezik meg, mint illetékes szervet.
23. A bérlési feltételeket a felek elolvasás és megértés után írták alá, vették tudomásul és vették át egy-egy
példányban.
24. A Bérbevevő és szükség esetén a Kezes hozzájárulásukat adták a személyi igazolványuk, útlevelük,
jogosítványuk, lakcímkártyájuk másolásához valamint ahhoz, hogy ezeket a másolatokat a Bérbeadó szükség
esetén az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsáthassa.
25. A Bérbevevő mindezek után a bérleti díj 50%-át foglaló címén, pontosan: ………………… Ft-ot, azaz
…………………………………...... forint összeget fizetett a Bérbeadónak, amelynek átvételét a Bérbeadó
aláírásával elismeri. A foglalás 2015 …………………………………… - 2015 ………………………………. –
ig terjedő időszakra irányul. A foglalt időszak ………… napra vonatkozik, melynek napi díja
……………………. Ft. A teljes bérleti díj az egész bérlési időtartamra vonatkozóan:
……………………………… Ft, azaz ……………………………………………………….. forint. Ennek az
50%-a a foglaló. A fennmaradó összeg, amelyet legkésőbb az autó átvételének, azaz a bérlési időszak
megkezdésének napján ki kell fizetnie még a Bérbevevőnek az pontosan ………………………………… Ft,
azaz …………………………………………………… forint.
Kelt.: ………………………….. 2015 ……………… ……….

……………………………
(Bérbeadó)

DHM Vagyonkezelő Kft
8000.Székesfehérvár,Új Csóri út 30.
Cg.: 07 09 018803
Telefon: 06 20 9292-432 06-22-379-775 06-22-9465-486
E-mail cím: dhmautomoso@t-online.hu

……………………………..
(Bérbevevő)
Neve:
Állandó lakcíme:
Személyigazolvány száma:
Születési helye és ideje:
Anyja születési neve:
Adószáma:
Telefonszáma:
E-mail címe:

………………………….
(Kezes)
Neve:
Állandó lakcíme:
Személyigazolvány száma:
Születési helye és ideje:
Anyja születési neve:
Adószáma:
Telefonszáma:
E-mail címe:

Lakóautó bérleti szerződés minta magánszemélyeknek
Bérleti szerződés minta lakóautó bérléshez
1.

A bérleti szerződés létrejött egyrészről a

Bérbeadó
DHM Vagyonkezelő Kft
8000 Székesfehéevár,Új Csóri út 30
Cg.: 07-09018803
Telefon: 06 20 9292-432 ,06-20-9465-486 06-22-379-775
E-mail cím: dhmautomoso@t-online.hu
és
Bérbevevő
Neve:
Állandó lakcíme:
Személyigazolvány száma:
Születési helye és ideje:
Anyja születési neve:
Adószáma:
Telefonszáma:
E-mail címe:
és szükség esetén
Kezese
Neve:
Személyigazolvány száma:
Állandó lakcíme:
Születési helye és ideje:
Anyja születési neve:
Adószáma:
Telefonszáma:
E-mail címe:
között létrejött
…………………..…………..………. – ……………………….…………… -ig
terjedő bérlési időtartamra.
A Bérbeadó bérbe adja a Bérbevevő bérbe veszi az alábbi lakóautót és az ahhoz tartozó használati és berendezési

tárgyakat. Az egyes bérbe adott eszközök listáját, tartozékait, műszaki állapotát, mennyiségét, minőségét, az autó
adatait és a kilométeróra állását az Átadás – átvételi jegyzőkönyv tartalmazza, amely jelen bérleti szerződés
mellékletét képezi.
2. A bérbe adott Fiat Ducato 2.2 JTD típusú, KTL-920-as forgalmi rendszámú, 6 személyes lakóautót
kizárólagosan a következő személyek vezethetik:
1. Sofőr (lehet a Bérbevevő is)
Neve:
Állandó lakcíme:
Személyigazolvány száma:
Születési helye és ideje:
Anyja születési neve:
Adószáma:
Telefonszáma:
E-mail címe:
@
Jogosítványának típusa és kora:
Jogosítványának száma:

+ 1 utas
Neve:
Állandó lakcíme:
Személyigazolvány száma:
Születési helye és ideje:
Anyja születési neve:
Adószáma:
Telefonszáma:
E-mail címe:
@
Jogosítványának típusa és kora:
Jogosítványának száma:

2. Sofőr (ha van)
Neve:
Állandó lakcíme:
Személyigazolvány száma:
Születési helye és ideje:
Anyja születési neve:
Adószáma:
Telefonszáma:
E-mail címe:
@
Jogosítványának típusa és kora:
Jogosítványának száma:
3. A bérbe adott gépkocsi úti célja, és az út alatt érintett országok felsorolása:
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
4. A lakóautóval utazó személyek száma ………………… fő. (maximum 6 fő)
5. A bérlés kezdő időpontja, az autó átadásának napja és várható időpontja 2015
…………………..…….…….….
6. A bérlés vége, az autó visszaadásának napja és várható időpontja: 2015
……………………………………………..
7. A Bérbevevő és szükség esetén a Kezes és a gépkocsit vezető személyek hozzájárulásukat adták a személyi
igazolványuk, útlevelük, jogosítványuk, lakcímkártyájuk másolásához valamint ahhoz, hogy ezeket a
másolatokat a Bérbeadó szükség esetén az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsáthassa.
8. A szerződésben nevezett Kezes arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben a Bérbevevő nem teljesít, maga
fog helyette a Bérbeadó számára teljesíteni.
Kelt.: ………………………….. 2015 ……………… ……….

……………………………
(Bérbeadó)

………………………….
(Bérbevevő)

Lakóautó átadás – átvételi jegyzőkönyv
1. Bérelhető lakóautó adatai:
- típusa: Fiat Ducato 2.2 JTD
- méretei: hossz:7,5m, magasság :3.15 m, szélesség: 2.9 m
- rendszáma: KTL-920

…………………………..
(Kezes)

-

forgalmi engedélyének száma: GB92170
motorkódja: 4HV
alvázszáma: zfa25000001156214
használható üzemanyaga: Dízel
km óra állása: ……………………..
szállítható személyek száma: 6 fő, 6 személyes
B kategóriás jogosítvánnyal vezethető
a lakóautó állapotát az átadáskor készült fényképek igazolják
hiányok, sérülések, megjegyzések:

2. A lakóautóhoz tartozó beépített felszereltségét képezi:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
3. A lakóautóhoz tartozó kiegészítők, extrák, felszerelések, kellékek pontos listája és darabszáma:
4. A Bérbevevő ezennel elismeri, hogy a lakóautó forgalmi engedélyét, annak 2 db kulcsát és az Átadásátvételi jegyzőkönyvben felsorolt összes felszerelést, kiegészítőt, extrát, kelléket és annak minden beépített
tartozékát átvette. Ezek meglétéért teljes körű felelősséggel tartozik. A lakóautó átvételekor a jármű állapotát
rögzítő fotók hitelességét a Bérbevevő elismeri. A lakóautón kívül és belül a bérlés időtartama alatt
bekövetkezett mindennemű kárért felelősséggel tartozik a Bérbevevő és a Kezes – függetlenül attól, hogy a kár
okozója ismert vagy ismeretlen számukra. A Bérbevevő és Kezes is hozzájárul ahhoz, hogy személyes
okmányaikról másolat készüljön.
5. A Bérlési feltételeket, a Bérleti szerződést és az Átadás-átvételi jegyzőkönyvet mindkét fél, azaz a
Bérbevevő és a Bérbeadó is egyaránt teljes bizonyító erejű magánokiratnak tekinti. A bérleti feltételeket
tudomásul veszik, a megadott adataik a valóságnak megfelelnek és érvényesek.
6. A bérleti szerződés szerint az autó és felszerelésének biztosítására 100.000 Ft kaució került átadásra a
Bérbeadónak.
7. A lakóautó és a fentebb+leltár alapján felsorolt összes felszerelése a mai napon átadásra került.
8. Kelt.: ………………………….. 2015 ……………… ……….
……………………………

………………………….

……………………

……..
(Bérbeadó)

(Bérbevevő)

Székhely és levelezési cím: 8000 Székesfehérvár Új Csóri út 30

(Kezes)

Adószám: 22776752-0-07, Cégjegyzékszám: 07 09 018803

	
  

