Szerződés szám: ……………….. 2019/……..

Nyilatkozat jogi személy által történő gépkocsi bérlés esetén:
Alulírott cég képviselőjének neve:………………………………………………
Alulírott cég képviselőjének személyi igazolvány száma :………………………………………
E-mail:………………………………………………………………
Cégnév:…………………………………………………………………………..
Székhelycím:…………………………………………………………………..
Adószám/Nyilvántartási szám:………………………………………..
Jelen nyilatkozatban rögzített gépkocsi bérlője elismerem, hogy amennyiben a Tromfcar Kft.
(székhelycím: 1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38-40, (telephelycím: 1194 Budapest, Hofherr Albert
u. 38-40.,adószám: 12314245-2-43) tulajdonát képező,
forgalmi rendszámú gépjármű
bérlésének vagy használatának időtartama alatt bármely vezetésre jogosult személy közlekedési szabálysértést
(pl. megengedett legnagyobb sebesség túllépése a járművel, a vasúti átjárón történő áthaladás szabályainak
áthágása, a közlekedési lámpák utasításainak, a megállás és várakozás szabályainak, a behajtási tilalomra és
kötelező haladási irányra vonatkozó szabályoknak, az leállósávjának igénybevételét meghatározó szabályoknak
figyelmen kívül hagyása, illetve a természet védelmére vonatkozó előírások betartása, autópálya matrica és
parkolójegy hiánya, stb.) követek el vagy egyéb más módon megsérti a szabályokat (pl. parkolási díj nemfizetés)
a bérelt gépjárművel, függetlenül, hogy azt bel- vagy külföldön követi el, akkor a kiszabott bírságot vagy
pótdíjat és ehhez kapcsolódó következményi díjakat a Bérbeadó értesítéstől számított 3 munkanapon belül
Társaságunk a Bérbeadónak banki átutalás útján vagy készpénzben történő befizetéssel megtéríti.
Tudomásul veszem és hozzájárulok, hogy a vezetésre jogosultak személyes adatait Bérbeadó az 1999. évi
LXXXIV törvény 34. §-a alapján a jogszabályi felhatalmazás keretein belül kezelje, és szükség esetén – így
közigazgatási bírság kivetése, parkolási díj, pótdíj érvényesítése, közlekedési szabályszegés elkövetőjére
vonatkozó hatósági megkeresés esetén (az „objektív felelősség” életbe lépésével) – az arra illetékesek részére
kiszolgáltassa az 1999. évi LXXXIV törvény 33. § (3) bekezdésében foglaltak szerint.
Tudomásul veszem, hogy a bírságok és pótdíjak Bérbeadó címére (ügyfélkapujára) kerülnek kézbesítésre,
melyről köteles az átvételtől számított két (2) munkanapon belül Bérlőnek e-mailben értesítést küldeni, és
amely e-mail átvételét az elküldéstől számított egy (1) munkanapon belül vélelmezni kell.
Tudomásul veszem, amennyiben az értesítés megtörténtét követően a fizetési kötelezettségének a Társaság
nem teszek eleget, akkor ennek elmaradása esetén az ebből adódó esetleges többletköltség a Társaságot
terheli.
Elfogadom továbbá és egyben tudomásul veszem, hogy a bírságok és pótdíjakkal járó bérbeadói
adminisztrációs ügyintézési díja belföldi bírság esetén 3000 Ft+áfa azaz háromezer forint+áfa eseményenként,
míg a külföldi bírság esetén 6000 Ft+áfa azaz hatezer forint+áfa eseményenként, amelyet Bérbeadó jogosult
társaságunkra terhelni.
Alulírott Bérlő kijelentem, hogy az általam, vagy az általam bérelt gépkocsi vezetésére jogosult személy által
elkövetett közlekedési szabálysértés, parkolási bírság vagy pótdíjazás jogi és pénzügyi következményeit
Társaságunk vállalja.

Budapest, 2019. …… év…………hó…………nap
……………………………………………………
Bérbeadó

…………………………………………………….
Bérlő

