Gülmár Kft.
Adószám: 22683988-2-05
Cím: 3553 Kistokaj, Deák Ferenc utca 29.
Telefon: +36302094543
Számlaszám: 10402764-50526569-70781001

BÉRLETI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről a Gülmár Kft. (cégjegyzékszám: 05-09-019687, adószám: 22683988-2-05, 3553 Kistokaj, Deák Ferenc u. 29.) képviseli:
Gülmár Tamás ügyvezető, mint bérbeadó (a továbbiakban bérbeadó) másrészről ……………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………….mint bérlő (a továbbiakban bérlő) között a mai napon az alábbi feltételekkel:
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Bérbeadó bérbe adja, a bérlő pedig bérbe veszi a bérbeadó tulajdonát képző, alábbi tulajdonságokkal és jellemzőkkel rendelkező
személygépkocsiját:
a.
Típusa: ...........................................................................................
b.
Forgalmi rendszáma: ........................................................................
c.
Alvázszáma: ....................................................................................
d.
Motorszáma: ...................................................................................
e.
Sérülések: .......................................................................................
A bérleti jogviszony 2018. …………………….. napjától 2018. …………………….. napjáig tart.
A bérleti díj napi nettó …………………….-Ft. A bérlő a bérleti díjat számla ellenében a teljesítést követően, a számlán feltüntetett időben köteles
megfizetni.
Amennyiben a bérlő a bérlet tárgyát a bérleti jogviszony megszűnésekor (2. pont) nem adja át, illetőleg a késedelemről a bérbeadót nem
tájékoztatja, úgy minden megkezdett 24 órára bruttó 30.000.-Ft használati díjat köteles megfizetni.
A bérlő kijelenti, hogy a gépjárművet a szükséges hatósági okiratokkal együtt megtekintette, és használatra alkalmas állapotban vette át
a szerződés megkötésekor a bérbeadótól.
A bérlő vállalja, hogy a bérlet teljes ideje alatt betartja a napi átlag 700 kilométerben maximált futásteljesítményt.
A bérlő köteles a bérlési idő alatt a gépjárművet rendeltetésszerűen használni, a szükséges karbantartásokról gondoskodni (motorolaj,
hűtővíz, gumiabroncsnyomás, megfelelő üzemanyag, stb.). A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a bérlő vállalja a teljes
anyagi felelősséget. A rendeltetésszerű használat ellenére bekövetkezett meghibásodásokat a bérlő haladéktalanul köteles a bérbeadó
részére jelezni, és a bérbeadóval előre egyeztetett módon és összegben köteles kijavíttatni. A bérbeadó ezek költségét (kivév e defekt
javítása) számla ellenében köteles a bérlőnek megfizetni.
Műszaki hiba esetén bérbeadó cseregépjárművet nem köteles biztosítani.
A gépjármű bármilyen műszaki hibájából, a bérlő bármilyen többletköltségét (például: szállás, telefonköltség, külföldi bérautó
igénybevétele, stb.) bérbeadó semmilyen anyagi és jogi felelősséget nem vállal.
A bérbeadó tájékoztatja a bérlőt, hogy a gépjármű Európa területére érvényes casco biztosítással rendelkezik (melynek önrésze 10% de
minimum 50.000.-Ft). Káresemény bekövetkezése esetén a biztosító által meg nem térített önrészt és kárt a bérlő köteles megfizetni.
A bérlő defekt esetén, valamint az utastér vagy a gépjármű aljának rongálódásáért teljes anyagi felelősséggel tartozik a bérbeadó felé
(Casco nem érvényes), s a közlekedési szabályok esetleges be nem tartásáért a felelősséget vállalja.
Casco biztosítással rendezett, (bérlő hibájából eredő) kárnál az önrész megtérítésén túl, az egyéb járulékos költségek is bérlőt terhelik
(kötelező biztosítási díj emelkedés, évfordulóig szóló Casco biztosítási díj, szállítás, stb.).
Lopás esetén a biztosítás csak akkor érvényes, ha a bérlő a gépjármű kulcsaival és a forgalmi engedélyével el tud számolni a bérbeadó
felé. Egyéb esetben a jármű meghatározott értéke az irányadó a kártérítés tekintetében. A gépjárműben keletkezett esetleges károkért,
függetlenül a vezető személyétől az anyagi felelősség mindenkor a bérlőt terheli.
A bérlet jármű kulcsának elvesztése esetén a biztosító által meghatározott módon történő kulcspótlás, ill. zárcsere költségei teljes
mértékben a bérlőt terhelik.
A bérlő kijelenti, hogy abban az esetben, ha a gépjárműve bármilyen csempészettel összefüggésbe hozható eseménybe keveredik, a
következményekért teljes jogi és anyagi felelősséget (tárolási díj, ügyvédi költség, elkobozás, stb.) vállal.
Bármilyen felmerülő kár vagy műszaki hiba okának megállapítására, ill. anyagi értéknek meghatározására a felek megfelelő szakszerviz
véleményét magukra nézve kötelezően elfogadják.
A gépjárművet a bérbeadó, megfelelő tisztasági állapotban, kívülről lemosva, belülről kitakarítva adja át a bérlőnek a szerződés
megkötésekor. Amennyiben a bérlő gépjármű átadásával nem azonos állapotban adja azt vissza, úgy köteles annak tisztítási díját
kifizetni, melynek értéke: 5.000.-Ft.
A teljes körű biztonság érdekében, külföldi út esetén a bérlőnek ajánlott valamelyik nagyobb biztosító társaságnál utazási biztosítást
(baleset, poggyász, betegség, sürgősségi gyorssegély, stb.) kötniük.
A bérbeadó jelen okirat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a bérlő a személygépkocsival külföldre utazhasson.
A szerződő felek kijelentik, hogy vitás esetben a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét elfogadják.
A jelen szerzősében nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.
Autópálya használata esetén a bérlő kötelessége a pályamatrica vásárlásáról szóló bizonylat átadása. Ellenkező esetben a bérbeadó a
kauciót visszatartja. Jogosulatlan pályahasználat, ill. kifizetetlen parkolás következményeit a bérlő egyedül viseli.
A bérbeadó kijelenti, hogy a gépjármű saját tulajdonát képzi, vagy az érvényben lévő szerződések alapján joga van teljes
körűen rendelkeznie felette. A gépjárművet viszontkölcsönözni szigorúan tilos, és büntetendő.

A mai napon ………………………………… kauciót átvettem.

Bérlő ................................ napján a kaució visszakapta.
………………………………………………
Bérlő

Miskolc, 2018. …………………………………

……………………………………………………………
Bérbeadó

……………………………………………………………
Bérlő

