
 

                   BÉRLETI SZERZŐDÉS 

 
 

Amely létrejött egyrészről  AFY Kft. 2081 Piliscsaba, Tó sétány 19. adószám: 26711810-2-13 
képviseli: Blaskovich Ákos mint BÉRBEADÓ, másrészről  

BÉRBEVEVŐ 
Neve/ Cégnév:  .………………………………  Lakcíme: ………………………………………. 
Anyja neve:  .………………………………   Szül. helye, ideje:   ……………………………. 
Személyi ig. száma: .………………………………  Lakcímk. száma:    ……………………………. 
Jogosítvány száma: .………………………………  Mobilszáma:          ……………………………. 
   
Átvétel napja, időpontja, bérleti időszak kezdete: …………………………………………………… 
Leadás napja, időpontja, bérleti időszak vége: …………………………………………………… 
 
A bérlet megkezdésének napján 500.000,-Ft kaució  készpénzben fizetendő. A Bérbeadó a fent 
megjelölt időszakra a Bérbevevő részére normál magánhasználatra átadja a ………. forgalmi 
rendszámú, LAIKA Cosmo 909E 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 sza-
bálysértések esetén, Bérbeadó a személyes adataimat az eljáró hatóság rendelkezésére bocsássa. 
A 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 forgalmi engedélyt és kulcsot a bérleti időszak kezdetén átveszem, 
ezek meglétéért a bérleti időszak végéig teljes körű felelősséggel tartozom, és a bérleti időszak 
végén maradéktalanul leadom. A lakóautó esetleges eltűnése esetén a lakóautó teljes értékéig 
anyagi felelősséggel tartozom. Átvételekor a lakóautó állapotát rögzítő fotók hitelességét elis-
merem. A lakóautban kívül és belül a bérlet időtartama alatt bekövetkezett mindennemű kárért 
felelősséggel tartozom, függetlenül a kár okozójának ismertségétől vagy ismeretlenségétől. 
Aláírásommal igazolom, hogy jelen bérleti szerződés „Lakóautó bérlési feltételek”, „Lakóautó 
használat általános tudnivalói”, és „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 


