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6725 Szeged, Csillag utca 18.

BÉRLETI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészt a CSOMOR TRADE Kft, képviseli: Csomor István Mihály ügyvezető,
cím: 6725 Szeged, Csillag utca 18., adószám: 27080737-2-06, mint BÉRBEADÓ,

másrészről

BÉRBEVEVŐ neve:

Lakcíme:…………………………………………………………………………………………
Anyja neve:………………………………………………………………………………………
Születési helye, ideje:……………………………………………………………………………
Személyi igazolvány száma:…………………………………………………………………….
Lakcímkártya száma:……………………………………………………………………………
Jogosítvány száma:……………………………………………………………………………...
Telefonszám (mobil):……………………………………………………………………………

Átvétel napja, időpontja, bérleti időszak kezdete:………………………………………………
Leadás napja, időpontja, bérleti időszak vége:…………………………………………………..

A bérleti és felkészítési díj:………………….,-Ft, amelyből…………….,-Ft foglaló
utalással……………….-ig, a fennmaradó ………………….,-Ft, valamint 300.000,-Ft kaució a
bérlet kezdetekor fizetendő.

A Bérbeadó a fent megjelölt időszakra a Bérbevevő részére normál magánhasználatra
átadja a ……….forgalmi rendszámú, ………..típusú lakóautót.

NYILATKOZAT: Mint Bérbevevő vállalom, hogy az átvétel időpontjától keletkezett
szabálysértési és/vagy parkolási bírságokat utólag is kifizetem, és ebben az átvétel
pillanatától teljes körű jogi és anyagi felelősséggel tartozom. Hozzájárulok, hogy a gépkocsi
bérleti időtartama alatt elkövetett szabálysértések esetén, Bérbeadó a személyes adataimat
az eljáró hatóság rendelkezésére bocsássa.

A bérlet megkezdése előtt fizetendő kaució a bérleti idő tartama alatt bekövetkezett károk
esetén a biztosítási önrész fedezetéül, vagy a biztosító által nem térített károk, rongálások,
nem rendeltetésszerű használatból eredő károk rendezésére szolgál.

A gépkocsi forgalmi engedélyét és kulcsát a bérleti időszak kezdetén átveszem, ezek
meglétéért a bérleti időszak végéig teljes körű felelősséggel tartozom, és a bérleti időszak
végén maradéktalanul leadom. A gépkocsi esetleges eltűnése esetén a gépkocsi teljes
értékéig anyagi felelősséggel tartozom.

A gépkocsi átvételekor a gépkocsi állapotát rögzítő fotók hitelességét elismerem.



A gépkocsin, gépkocsiban a bérlet időtartama alatt bekövetkezett mindennemű kárért
felelősséggel tartozom, függetlenül a kár okozójának ismertségétől vagy ismeretlenségétől.
Aláírásommal igazolom, hogy jelen bérleti szerződés 1. számú „Gépkocsi bérlési feltételek”,
2. számú „Lakóautó használat általános tudnivalói”, és 3. számú „Lakóautó átadás-átvételi
dokumentum” fejezetet, valamint a kitöltött adatlapot elolvastam, a benne foglaltakat
tudomásul vettem és magamra nézve kötelező érvényűnek tekintem.

Mint Bérbevevő hozzájárulok, hogy személyes okmányaimról másolat készüljön.

Ezen bérleti szerződést mindkét fél bizonyító erejű magánokiratnak tekinti.

A bérleti feltételeket tudomásul vettem, megadott adataim a valóságnak megfelelnek.

Kelt:…………………………………….

……………………………… …………………………………
Bérbeadó Bérbevevő


