TEHERGÉPJÁRMŰ BÉRLETI SZERZŐDÉS
Szerződés szám: …................................./2018
Amely létrejött egyrészről:
Név:
Timár Vaskereskedelmi Kft.
Székhely:
2151 Fót, Galamb József utca 1.
Telephely:
2151 Fót, Galamb József utca 1.
Cégjegyzék szám:
13-09-072928
Adószám:
12162354-2-13
(továbbiakban mint Bérbeadó),
másrészről (gépkocsi vezetésére jogosult személy):
1.
2.
Név:
…..................................................
…..................................................
Születési hely, idő:
…..................................................
…..................................................
Lakcím:
…..................................................
…..................................................
…..................................................
…..................................................
Személyi ig.szám:
…..................................................
…..................................................
Vezetői engedély szám: …..................................................
…..................................................
Telefonszám:
…..................................................
…..................................................
(nem magánszemély esetén alábbi adatok is)
Cég neve:
….........................................................................................................................
Székhely:
….........................................................................................................................
Cégjegyzék szám:
….........................................................................................................................
Adószám:
….........................................................................................................................
(továbbiakban mint Bérlő)
1.

A szerződés tárgya: ….......... típusú, …........ forgalmi rendszámú tehergépjármű bérbeadása.

2. A bérleti díj összege:

□
□
□
□
□
□
□

4 óra időtartamra max. 200 km:

6.000,- Ft + Áfa

8 óra időtartamra max. 300 km:

10.000,- Ft + Áfa

16.000 órától másnap reggel 7.00 óráig max: 200 km 8.000,- Ft + Áfa
elvitelt követő nap reggel 7.00 óráig max: 400 km

12.000,- Ft + Áfa

szombattól hétfő reggel 7.00 óráig max: 600 km

18.000,- Ft + Áfa

7 vagy több napos időtartamra max: napi 300 km

10.000,- Ft + Áfa

egyéb:....................................................max: ….. km ….......,- Ft + Áfa

Kilométer túllépés esetén: 30 Ft/km + Áfa
Kaució összege: 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint.

3. A bérleti díjat a Bérlő köteles a tehergépkocsi bérbevételének időpontjában Bérbeadónak készpénzben
kifizetni. A bérleti díj megfizetésével egy időben a Bérlő a Bérbeadónak a fent megnevezett összegű
kauciót fizet, melyre a Ptk. óvadékról szóló szabályai vonatkoznak.
4.

A bérleti jogviszony
kezdete:

…....... év …...... hónap …...... nap …........ óra …...... perc KM: …...............
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vége:

…....... év …...... hónap …...... nap …........ óra …...... perc KM: …...............

5. A Bérbeadó a Bérlőnek megfelelő állapotú gépkocsit ad át, melynek kezelését – kiemelt figyelmet
fordítva a túlsúly és a billentés szabályaira (csapok használata, egyenes talaj fontossága, stb.)
Bérlővel részletesen ismerteti. A jármű esetleges hiányosságaira Bérlő figyelmét felhívja. A gépkocsi
állapotáról, az átvételkor a Bérlő és a Bérbeadó által rögzített 1 sz. Mellékletben található állapotlap
kerül felvételre.

6. A tehergépkocsi bérlője jelen szerződésnek megfelelően csak Magyarországon belüli használatra
jogosult.
7.

A bérlet ideje alatt felmerülő egyéb költségek (parkolás, rév, úthasználati díj, stb.) a Bérlőt terhelik. A
tehergépkocsin 2019.01.31-ig érvényes éves országos matrica van. A tehergépkocsi tele tankkal kerül
Bérlő részére átadásra. Bérlő köteles a tehergépjárművet tele tankkal visszaadni. Átadáskor Bérlő
köteles a tankolást nyugta vagy számla bemutatásával igazolni.

8.

A tehergépjármű nem rendelkezik Casco biztosítással. Saját hibás károkozás esetén a Bérlő köteles a
kárt megtéríteni a Bérbeadó részére. A Bérlő az előbbiekben részletezettek okán, a tehergépjármű
eltulajdonítása esetén, a tehergépjármű napi forgalmi értékének megfelelő összeget 3 napon belül
köteles megtéríteni a Bérbeadónak. Kivételt képez, ezen eset alól, ha a hatóságok a tehergépkocsit
megtalálják, ebben az esetben kizárólag a lopásból keletkező károk megfizetésére tarthat igényt a
Bérbeadó. A tehergépkocsi Bérlőtől történő eltulajdonítása esetén a bérlő semmilyen körülmények
között nem jogosult eljárni, ill. feljelentést tenni a rendőri szerveknél. Ez esetben a Bérlő köteles a
Bérbeadót azonnal telefonon értesíteni.

9. A tehergépkocsi kötelező felelősség biztosítása csak a szerződésben foglalt Bérlőre terjed ki, illetve
csak és kizárólag a KGFB-re vonatkozó jogszabályoknak megfelelően vállal helytállást. Az ezen
szabályok megszegésével okozott károkért a Bérbeadó felelősséggel nem tartozik a károsult felé.
10. A jármű műszaki hibája esetén a bérlő nem végezhet javíttatást egyeztetés nélkül, telefonon köteles
Bérbeadót a hibáról értesíteni az alábbi telefonszámok egyikén: +36 20 922-75-78 Simon Károly
(telepvezető), +36 20 932-46-45 Juhász Tamás (műszaki igazgató). Bérbeadó csak előzetes egyeztetés
után vállalja a javítási költségek megtérítését. A bérlés során keletkező gumidefekt javításának, illetve a
gumicserének költsége a Bérlőt terheli, ugyanígy a szélvédőn, üvegeken keletkező kár esetén Bérlő
köteles saját költségén cserélni a törött, sérült üveget, üvegeket. Elháríthatatlannak tűnő hiba esetén
Bérbeadó a tehergépjárművet elszállíttatja saját költségén, Bérlő részére csereautót nem köteles
biztosítani. Amennyiben a műszaki hiba Bérlő önhibáján kívül keletkezett, úgy arra az időszakra bérleti
díjat fizetni nem köteles, illetve Bérlő az előre fizetett kauciót visszakapja. Bérbeadó és Bérlő között
további jogok és kötelezettségek nem keletkeznek.
11. A Bérlő jelen szerződés alapján teljes anyagi felelősséget vállal a járműben általa szándékosan vagy
bármiféle gondatlanságból okozott károkért. A normál üzem mellett jogosan elvárható magatartás
elmulasztásából (pl. kontroll-lámpák figyelmen kívül hagyása, stb.) eredő károk (hiba elhárításának
költsége, telephelyre visszaszállítás költsége, stb.) megtérítését a Bérbeadó érvényesíti Bérlő felé.
Amennyiben a kár mértékéről nem tudnának megegyezni, kikötik Bérbeadó székhelye szerinti Bíróság
illetékességét.

12. A tehergépkocsit kifejetetten tilos (teljes kaució vesztéssel jár)
◦
◦
◦
◦
◦
◦

másnak bérbe, illetve kölcsön adni, a bérleti szerződésben nem szereplő személynek a vezetést
átengedni
üzletszerű teherszállításra használni
autóversenyzésre, vagy arra való felkészülésre (edzés) használni
másik jármű vontatására használni
hűtőfolyadék, kenőolajok elfolyása, illetve az ellenőrző műszerek tiltó jelzése esetén használni
alkohol, gyógyszer vagy kábítószer befolyása alatt vezetni

13. A járműben tilos a dohányzás. Amennyiben a bérlő a dohányzási tilalmat megszegi, úgy a bérbeadó a
kaució összegét nem köteles visszaadni.
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14. A Bérlő köteles a tehergépkocsit és tartozékait a megjelölt időpontban – a normál amortizációt
figyelembe véve – az átvételkorival megegyező állapotban visszaadni. Amennyiben a Bérlő a
tehergépkocsit rendeltetésellenesen használta, az különlegesen szennyezett, az ebből származó kárt és
költségeket a Bérlő tartozik megtéríteni.
15. A szerződés meghosszabbítására nincs lehetőség. A tehergépkocsit a bérleti idő jelen szerződésben
rögzített időpontjáig vissza kell adni. Amennyiben a bérleti szerződés lejártát követően az általa bérelt
tehergépkocsit a Bérbeadónak nem szolgáltatja vissza vagy a késedelmét nem menti ki, úgy Bérbeadó
joggal vélelmezheti, hogy a tehergépkocsira nézve a bérlő a Btk. 372 §-ba ütköző sikkasztást követte el,
s ezért a Bérbeadó jogosult a Bérlővel szemben feljelentést tenni, illetve a gépkocsit köröztetni. Ugyan
így járhat el a Bérbeadó, ha más körülmények a fentebb említett vélelmet megfelelően megalapozzák. A
késedelmes visszaszolgáltatás esetén a visszaszolgáltatás időpontjáig a késedelem idejére a Bérbeadót
megilleti a bérleti díj, valamint a Bérbeadó ebbel fakadó egyéb kárát és elmaradt hasznait a Bérlő
megfizetni köteles, illetve a kaució összegéből levonásra kerül.
16. Bérlő a jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy személyes dokumentumairól: személyi igazolvány,
vezetői engedély, lakcímkártya Bérbeadó másolatot készítsen, mely dokumentum a szerződés 2. sz
Mellékletét képezi. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. tv. alapján Bérlő jelen szerződéssel egy időben hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez.
Bérbeadó jogosult azokat törvényben meghatározott módon és mértékben felhasználni, tárolni, őrizni.
17. A bérleti idő alatt elkövetett szabálysértésekért, bűncselekményekért (gyorshajtás, szabálytalan
parkolás, stb.) Bérlő teljes felelősséget vállal és tudomásul veszi, hogy azok költségei őt terhelik,
egyben hozzájárul adatainak kiadásához a rendőrségi és egyéb szabálysértési- vagy büntető eljárásokkal
kapcsolatosan.
18. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az
irányadóak.
Mellékletek:

1. sz Melléklet Állapotlap
2. sz. Melléklet Okmányok másolata

Jelen szerződés 2 eredeti példányban készült és 3 db számozott oldalból áll. Bérbeadó és Bérlő annak elolvasása,
közös értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.
Fót, …......................................................
…..............................................................
Bérbeadó

…..............................................................
Bérlő

Tanuk:
(név) Klement Jánosné

(név)Bagyánszki Zsuzsanna

(cím)2161 Csomád Kossuth L.u 85
(cím)2161 Csomád Eszergály ut 31

(szem.ig.szám)

(szem.ig.szám)

…..............................................................

….............................................................

(aláírás)

(aláírás)
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1. sz Melléklet

ÁLLAPOTLAP
Kaució:
Bérleti díj:
Összesen átvett:
Idő és/vagy KM túllépés:
Kár értéke:
Visszaszállítás:
Visszajáró kaució:

Átadás: …....... év …...... hónap …...... nap …........ óra …...... perc KM: …...............
Pótkerék:

□

Emelő:

□

Mellény:

□

EÜ doboz:

□

□

Forgalmi:

Üzemanyag szint: tele

□, nem tele □

Sérülések jelölése: átadáskor KÉK színnel, visszavételkor: PIROS színnel
Visszavétel : …....... év …...... hónap …...... nap …........ óra …...... perc KM: …...............
Pótkerék:

□

Emelő:

□

Mellény:

□

EÜ doboz:

□

□

Forgalmi:

Üzemanyag szint: tele

□, nem tele □

Egyéb megjegyzések: …...........................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................................
…..............................................................
Bérbeadó

…..............................................................
Bérlő
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