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BÉRLETI SZERZŐDÉS
Mely létrejött egyrészről a Caravan Travel Kft, képviseli: Tót Krisztina, cím: 8196 Litér Nap u. 49.,
adószám: 24300892-2-19, Cégjegyzékszám: 19-09-516256, UniCreditBank: 10918001-0000003858930002, mint BÉRBEADÓ, másrészről:
GÉPKOCSI TÍPÚSA:

RENDSZÁM:

KAUCIÓ:

BÉRLŐ NEVE:
LAKCÍME, (CÉG ESETÉN) SZÉKHELYE:
ANYJA NEVE, (CÉG ESETÉN) ADÓSZÁMA:
SZÜLETÉSI HELY, IDŐ (CÉG ESETÉN) CÉGJEGYZÉKSZÁM:
SZEMÉLY IGAZOLVÁNY SZÁMA:
JOGOSÍTVÁNY SZÁMA:
TELEFONSZÁM:
ÁTVÉTEL IDEJE:

ÁTADÓ NEVE:
TÓT TAMÁS

LEADÁS IDEJE:

ÁTVEVŐ:

ÁTVÉTELKORI KILOMÉTER ÁLLÁS, SÉRÜLÉSEK, HIÁNYOK, ÜZEMANYAG: TELE

LEADÁSKORI KILÓMÉTER ÁLLÁS, SÉRÜLÉSEK, HIÁNYOK, ÜZEMANYAG:

A BÉRLETI SZERZÓDÉS ÉRVÉNYES KÜLFÖLDON! THE CONTRACT IS VALIDATE ABROAD!

NYILATKOZAT: Mint bérlő, vállalom, hogy a szabálysértési és/vagy parkolási díjakat utólag is kifizetem,
és 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 fizetett kaució, a bérleti idő tartama alatt bekövetkezett, biztosítási önrész alatti,
vagy a biztosító által nem térített károk, rongálások, nem rendeltetésszerű használatból eredő károk
rendezésére szolgál. A gépkocsi forgalmi engedélyét, és kulcsát átvettem, ezek meglétéért teljes körű
felelősséggel tartozom. A gépkocsi esetleges eltűnése esetén, a kulcs és a forgalmi engedély hiányában 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 ismert, vagy ismeretlenségétől.
Mint bérlő hozzájárulok, hogy személyes okmányaimról másolat készüljön.
Ezen bérleti szerződést mindkét fél teljes bizonyító erejű magánokiratnak tekinti.
A bérleti feltételeket tudomásul vettem, a megadott adataim a valóságnak megfelelnek.
Contract acknowledged and warrant that the details are correct. I agree to pay subsequently for parking
and/or traffic violations.
BÉRBEADÓ NEVE:…………………………………BÉRBEVEVŐ NEVE:……………………………………..
KELT: VESZPRÉM………….
„Az utazás nem arról szól, hogy mit nézünk meg, hanem inkább arról, amit közben átélünk.” - Nicolas Sparks
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GÉPKOCSI BÉRLÉSI FELTÉTELEK
A gépkocsi átvételekor szükséges iratok:
Az átvevő személy személyi igazolványa, jogosítványa, lakcím igazoló kártya, a szükséges kaució, valamint
a bérleti díj megléte.
Egy harmadik irat megléte, ami lehet: TB. kártya, adókártya, közüzemi számla, útlevél. Cégünknél első
alkalommal gépkocsit bérlő ügyfeleknél, szükséges egy második személy megjelenése, személyes irataival.
A gépkocsik átvétele a 8200 Veszprém Aulich Lajos. u. 7. sz. alatti telephelyünkön előzetes egyeztetés
alapján hétköznap 08.00 – 18.00. óra között lehetséges.
Ezen időpontokon kívül a gépkocsik átadása, átvétele kizárólag következő napon történhet, a bérleti díj
pótdíjjal való kiegészítésével.
A bérleti díjak az alábbi formában értendők: Az autó átvétele az első bérlési napon reggel 8 órától, az autót
vissza kell hozni az utolsó bérlési napon 18 óráig.
A gépkocsi leadásnál 1 óra késés esetén pótdíj NEM kerül felszámításra.
1-től 5 óra késésig ½ nap bérleti díj kerül felszámításra,
5 órán túli késés esetén plusz 1 nap bérleti díj kerül felszámításra.
A bérleti díj és a kaució összege minden esetben előre fizetendő.
A gépkocsit kizárólag a bérleti szerződésben meghatalmazott személy vezetheti.
A lakóautó kizárólag a Veszprémi telepünkön vehető át, illetve adható le. Az átvétel, leadás hétköznapokon
8.00h.-18.00h.között,
Szombaton, 8.00h.-12.00h között, valamint előre egyeztetett időpontban lehetséges 12.500 Ft-os felár
ellenében!
A gépkocsik minden esetben tele üzemanyagtartállyal kerülnek átadásra, és tele üzemanyag tartállyal
vesszük vissza.
A LAKÓAUTÓBAN DOHÁNYOZNI TILOS, ENNEK FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA A
KAUCIÓ TELJES ELVESZTÉSÉT JELENTI!
Gépkocsi bérlésnél, várható késés esetén lehetőséghez mérten, KÉRJÜK TELEFONON JELEZNI!
Továbbá azonnal kérjük jelezni a gépkocsival kapcsolatos mindenféle meghibásodást, sérülést, mert az
esetleges javítás térítése, kizárólag ez esetben lehetséges.
A gépkocsi bérlésekor fizetett kaució a bérlés során keletkezett biztosítási önrész alatti
káreseményenként, vagy a biztosító által nem térített, rongálások, nem rendeltetésszerű használatból eredő
károk rendezésére szolgál.
A bérlő köteles a gépjármű eltulajdonítása, vagy „totálkár” esetén a biztosító által, a kártérítési összegből
levont, kaució mértékét meghaladó összeg megfizetésére.
Bérlő tudomásul veszi, hogy a gépjármű mindennemű biztosítása kizárólag Európa területére
korlátozott. Az Európán kívüli országokban történt káreseményekért, műszaki meghibásodásokért, valamint
ezekből adódóan keletkezett szállítások költsége teljes mértékben bérlőt terheli.
A gépjármű Európán kívül kizárólag bérbeadó írásbeli hozzájárulásával lehetséges. A
gépkocsi CASCO biztosítása nem terjed ki, a gépkocsi esetleges feltörése esetén keletkezett károkra, a
gépkocsikban hagyott értékekre. A gépkocsi feltöréséből adódóan keletkezett rongálás kára, a kaució
mértékéig bérlőt terheli.
A gépkocsi nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat, bérlő a kaució összegén felül is köteles
megtéríteni.
„Az utazás nem arról szól, hogy mit nézünk meg, hanem inkább arról, amit közben átélünk.” - Nicolas Sparks
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A gépkocsi eltűnése esetén a kaució szintén a biztosítási önrész
fedezetéül szolgál. A gépkocsit a rendeltetésszerű használattól eltérően használni tilos!
A gépkocsiban a bérlet során bekövetkező esetleges károk kijavításáig, vagy a biztosító kárrendezésig
a kaució összege bérbeadónál marad. A gépkocsik javítása, különös tekintettel a lakóautóra, kizárólag
gyári alkatrészekkel, a gyártó által meghatározott technológia szerint történhet. A műanyag elemeknél nem
elfogadható javítás a ragasztás, a felépítmény panel (tető, oldal) legkisebb sérülése is, a kaució teljes
elveszését vonja maga után.
A szélvédő kavics okozta sérülése esetén 3000 Ft+ áfa javítási költség, gumiabroncs „defekt” sérülése esetén
3000 Ft+áfa fizetendő abban az esetben, ha a sérülés a futófelületen keletkezett. A gumiabroncs oldalfalának
sérülése esetén, vagy a guminyomás csökkenése (defekt) utáni használat következtében megrongálódott
abroncs esetén, a gumiabroncs teljes ára fizetendő csökkentve az abroncs elhasználódásának mértékével.
A gumiabroncs teljes megsemmisülése esetén, a gumiabroncs teljes ára megtérítendő. Amennyiben a
gépkocsi meghibásodik, javítatása minden esetben kizárólag bérbeadó tudtával, előzetes jóváhagyásával
történhet. Előre foglalt gépkocsi esetében, amennyiben a jelzett bérleti idő lejárta előtt leadja bérlő a
gépkocsit, az előre fizetett bérleti díjat nem áll módunkban visszafizetni.
A javítás során cserélt alkatrészeket kivétel nélkül, minden esetben bérbeadónak át kell adni. A javítás
költsége, kizárólag fent leírtak teljesítése esetén lehetséges. A gépkocsi esetleges meghibásodása esetén,
amennyiben az bérlő hibájából következett be, úgy a gépkocsi telephelyre történő szállításának költsége
bérlőt terheli.
A gépkocsi esetleges meghibásodása esetén, a meghiúsult szállításra, utazásra hivatkozással, bérbeadót
felelősség nem terheli. (vismajor)
A gépkocsi bérleti időtartama, a gépkocsi átvételétől, a gépkocsi telephelyre történő visszaérkezéséig,
függetlenül annak használatától, tart.
Bérlő kötelezettségei:
Bérlő köteles a gépkocsit rendeltetésszerűen használni, állagát megóvni, a parkolásoknál körültekintően
lezárva tartani.
A gépkocsi kulcsát, valamint a forgalmi engedélyét magánál tartani, ezek meglétéért teljes körű
felelősséggel tartozik. A gépkocsi esetleges eltűnése esetén, amennyiben bérlő a gépkocsi forgalmi
engedélyével, valamint kulcsaival nem rendelkezik, úgy a keletkezett kárt köteles megtéríteni, bérbeadó
részére. A gépkocsi sérülése, esetleges eltűnése esetén haladéktalanul köteles bérbeadót értesíteni, valamint
a hatóságoknál eljárni.
Ezen bérleti feltételek gyűjteménye, a bérleti szerződés részét képezi.
A bérlettel kapcsolatos bárminemű vitás esetek rendezésére felek a Veszprém Városi Bíróság illetékességét
ismerik el.
Kérném a fentiek szíves tudomásulvételét.
Jó utat, és balesetmentes közlekedést kívánunk!
A bérleti feltételeket elfogadom:………………………………………….Bérlő

„Az utazás nem arról szól, hogy mit nézünk meg, hanem inkább arról, amit közben átélünk.” - Nicolas Sparks

