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Bérleti Szerződés 
 
 

Amely létrejött egyrészről a RADO Central Kft (Címe: 2022 Tahi, Elekfy Jenő u. 20. adószám: 

147060156-2-13) továbbiakban mint Bérbeadó, másrészről: 

 

 Név:…………………………………………………………………………………………………………………… 

 Cím:…………………………………………………………………………………………………………………… 

 Születési idő, hely:…………………………………………………………………………………………… 

 Anyja neve:………………………………………………………………………………………………………. 

 Szem. Ig. sz.:…………………………………………………………………………………………………… 

 Vez.eng. sz.: …………………………………………………………………………………………………… 

 Cégjegyzék:……………………………………………….. Adószám:…………………………………. 

 Telefon / fax:……………………………………………… mobil:………………………………………… 

 Email cím:…………………………………………………………………………………………………………  

 
továbbiakban, mint Bérlő között a mai napon, az alábbiak szerint: 

Bérlet tárgya:    gépjármű bérlés 

 

Gépjármű adatai:      

 Rendszám:  ……………………………………………………………… 

 Motorszám: ……………………………………………………………… 

 Alvázszám: ……………………………………………………………… 

 Km óra állás: ……………………………………………………………… 

 Vonóhorog plomba száma: …………………………………………… 

Kiegészítők: 
 

Túrabox  □ Vonóhorog  □   Navigáció  □     Kerékpártartó  □ db     DVD lejátszó    □ 
 

Kölcsönzési idő:     20____. __________ . ____________,   _____ órától    

      
       20____. __________ . ____________,   _____ óráig 

 
      Összesen:     ____________  nap 
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A KÖLCSÖNZÖTT GÉPJÁRMŰBEN A DOHÁNYZÁS ÉS ÉLŐ ÁLLAT SZÁLLÍTÁSA TILOS! 
A vezető és valamennyi utasa minden esetben használja a biztonsági övet! 
FIGYELEM! Az olajnyomás és vízhőfok jelző műszerek hibajelzésekor azonnal álljon meg és 
értesítse a bérbeadót. 
 
A gépjármű bérlésekor felszámított kaució értéke: …………………………………………..…………………. Ft, azaz 

……………………………………………………………………….. forint, melyet a bérlő a gépjármű hibátlan, feltankolt, 

tiszta állapotú visszaszolgáltatásakor visszakap. 

 
Gépjármű bérlés díja: ………………..............Ft, azaz…………………………………………………………………….forint 
 
Kiegészítők díja:   ………………………………Ft, azaz ……………………………………………………………………forint 
 
Összesen fizetendő:  ………………………………Ft, azaz…………………………………………………………………….forint 
 
A foglaló összege :……………………………………..Ft, azaz…………………………………………………………………….forint 
 

Jelen átadás-átvételi szerződés aláírásával a Bérlő kijelenti, hogy ezen szerződés bérleti szerződés 

mellékletét elolvasta, azt megismerte, és az abban leírtakat elfogadja. 

 

Bérbeadó a Bérlőtől átvett: ………………………………………..Ft-ot, azaz …………..…………………………… forintot. 

Budakalász, 20……..év.  …………...…… hónap ……….…… nap 

 

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

               Bérbeadó                                                                                        Bérlő 

 
 
 
A bérleti szerződés a felek között lezárásra került 20…………év …………..….hó ……..napján  
az alábbiakkal:  
 

- A Bérlő a gépjárművet üzemképes, sérülésmentes, hiánytalan, tiszta,   

feltankolt    állapotban visszaszolgáltatta. 

                      - A Bérbeadó hiánytalanul visszafizette a bérlőnek a kaució teljes összegét,  

                           

.…………………………………Ft, azaz ………………………..…………………….forintot. 

 

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

               Bérbeadó                                                                                        Bérlő 

    


