
Szerződés szám: ……………….. 2019/……..  
 

  

Bérleti szerződés:      

Amely létrejött egyrészről a Tromf Car Kft. (1194Budapest, Hofherr Albert u. 38) adószám: 12314245-2-43, 
cégjegyzékszám: 01 09 667571, mint bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó), másrészről: 

Név: …………………………………….……………………. Születési idő, hely: ……………………………………………………………………… 

Lakcím: ……………………………………………………… Anyja neve: ……………………….…………Szem. ig. száma: ………………….. 

Vezetői engedély száma: ……………………Cégjegyzékszám: …………………………Adószám: ……………………………………… 

Mobil: ………………………………………..Telefon: …………………………….. E-mail cím: ……………………………………………………. 

mint Bérlő (továbbiakban mint Bérlő) között az alábbi feltételekkel: 

 

Bérbeadó bérbe adja, Bérlő pedig bérbe veszi az alábbi gépjárművet:  

Gépjármű adatai:  

Gyártmány, típus: ………………………………………………………………………….Rendszám:………………………………….. 

Alvázszám:………………………………………….. Motorszám:……………………………….Km. óra állás: ………………km. 

Bérleti idő: 

Jelen bérleti szerződés határozott időre szól: 

Bérleti idő kezdete:  2019………………………hónap………………………nap……………………óra……………perc 

Bérleti idő vége:  2019………………………hónap………………………nap……………………óra……………perc 

a bérleti időszak alapján megállapított napok száma:…………. 

Felek megállapodnak abban, hogy:  

A/ Bérelt gépjárművet Bérlő jelen bérleti szerződés birtokában, Bérbeadó engedélyével csak Magyarországon 
használhatja. 

Bérbeadó aláírása: Bélyegző helye: 

 

B/ Bérelt gépjárművet Bérlő jelen bérleti szerződés birtokában Bérbeadó engedélyével a fent megjelölt bérelt 
gépjármű úti cél (ok) országokba kiviheti. 

Bérbeadó aláírása: Bélyegző helye: 

 
Bérleti díj: 

Bérelt gépjármű bérleti díja: ……………Ft./+áfa azaz: ………………………………….forint/nap+áfa 

Kalkulált összes bérleti díj: …………………………...Ft.+áfa, azaz ……………………………………………………………………..forint +áfa 

Az elhelyezett óvadék összege: ………………………Ft.+áfa, azaz ………………………………………………….………………..forint + áfa 

 



Szerződés szám: ……………….. 2019/……..  
 
Bérbeadó elismeri, hogy a jelen szerződés megkötésével Bérlő ………………………………Ft. áfa azaz 
………………………………………………….……forint + áfa összeget a mai napig megfizetett. 

Jelen bérleti szerződés és annak elválaszthatatlan részét képező mellékletek aláírásával Bérlő kijelenti, hogy a 

szerződést és a mellékleteket elolvasta, azokat megismerte, és megértette, és az abban leírtakat elfogadja.  

Jelen bérleti szerződésben, vagy annak mellékleteiben foglalt feltételek be nem tartása szerződésszegésnek 
minősül, ami az óvadék elvesztésével járhat! 
 
Mellékletek: 
 1. számú melléklet - Szerződési feltételek.  
 2. számú melléklet - Bérelt gépjármű átadás-átvételi szemle adatlap. 
 3. számú melléklet - Bérlői nyilatkozat a közlekedési és egyéb szabályok betartására vonatkozóan. 
 4. számú melléklet - Bérleti szerződés kiegészítés a vezetésre jogosultak körére vonatkozóan. 
 5. számú melléklet - GPS adatkezelési hozzájárulás.  
 6. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztató 
 7. számú melléklet – átvett dokumentumok jegyzéke 

 

Budapest, 2019. …… év…………hó…………nap 

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

  Bérbeadó       Bérlő 

Tanú 1. Név: ………………………………………………………           Tanú 2. Név:……………………………………………………….. 

Lakcím:…………………………………………………..  Lakcím:…………………………………………………… 

Szem. ig. szám:……………………………………….  Szem. ig. szám:………………………………………… 

Aláírás:…………………………………………………….  Aláírás:……………………………………………………. 

 

A bérleti szerződés a felek között lezárásra került 2019 …… év…………hó…………nap az alábbiakkal: 

A bérlő a bérelt gépjárművet üzemképes, sérülésmentes, feltankolt állapotban adta vissza. 

Bérbeadó hiánytalanul visszafizette Bérlőnek a nála elhelyezett óvadék teljes összegét, ……………………………………..Ft. 

azaz………………………………………………………………………………forintot 

Budapest, 2019. …… év…………hó…………nap 

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

  Bérbeadó       Bérlő 

A bérleti szerződés a felek között lezárásra került 2019 …… év…………hó…………nap az alábbiakkal: 

A bérlő a bérelt gépjárművet hiányosságokkal adta vissza. Emiatt Bérbeadó a nála elhelyezett óvadék teljes összegét 

Bérlőnek nem fizette vissza. A hiányosságokról Bérbeadó és Bérlő jegyzőkönyvet készít, mely aláírását követően 

történhet meg az óvadék sorsának intézése. 

Budapest, 2019. …… év…………hó…………nap 

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

  Bérbeadó       Bérlő 


