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Gépjármű bérleti szerződés 

Személy és tehergépjármű határozott idejű bérlése 

 

Bérbeadó adatai:     Bérlő adatai: 

Név: Unióautó Kft.    Cégnév:………………………………………..……… 

Címe: 1044 Budapest, Megyeri út 112. Név/Sofőr neve:…………………………..……….. 

Adószáma: 12985368-2-41   Címe:…………………………………………………….. 

Cégjegyzékszáma: 01-09-713276  Szig.sz:…………………………………………….…….. 

 Autómentés: 06206692371   Anyja neve:…………………………………….……… 

      Szül. hely/idő:………………………………………… 

                                                                               Jogsi száma:………………………………………….. 

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

                                                                               Telefonszám:…………………………………………. 

Gépjármű adatai: 

Típus:…………………………………………………….. 

Rendszám:…………………………………………….. 

Alvázszám:…………………………………………….. 

Km induláskor: ……………….. Km érkezéskor:……………………….. Megtett km:……………………….. 

 

Bérleti szerződés paraméterei: 

Időtartam:………………………………………… -tól………………………………………………..-ig 

Kaukció:…………………………………………….-Ft.  Bérleti díj:………………………………….. Ft + ÁFA/ nap 

Km többletből fizetendő:…………………….. 

 

 

Szerződési feltételek: 

A napi bérleti díj 100 km-t fedez. Ezen felül 30 ft/ km a fizetendő a megtett km után. 

 

Éves Pest Megyei matricával van ellátva a gépjármű. 

Autópálya használat:  Autópálya matricával egyik gépjárművünk sem rendelkezik, ezért 

amennyiben  Ön nem kérte az autópálya használat engedélyezését és mégis használni 

szeretné, köteles az igénybevétel előtt autópálya matricát venni a gépjárműre. Amennyiben 

érvényes pályamatrica nélkül használja a díjköteles utakat akkor 10.000.- Ft pótdíjat köteles 

megfizetni a Bérbeadónak az Állami Autópálya Kezelő Zrt. által kiszámlázott bírságokon felül. 
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Az esetleges parkolási bírságok teljes egészében a bérlőt terhelik. 

Határátlépés: A Bérlőnek előre kell jeleznie azon szándékát, miszerint a bérautóval az 

országot el kívánja hagyni. Amennyiben nem jelzi felénk a határátlépés szándékát és átlépi a 

magyar határt, abban az esetben 100.000.- Ft pótdíjat köteles fizetni. 

Okmányok, kulcs: Bérlő köteles a bérelt gépkocsit, tartozékait, más okmányait a legnagyobb 

gondossággal használni, kezelni, valamint a gépjármű forgalmi engedélyét és kulcsait 

magánál tartani. A gépkocsi ellopása esetén annak teljes értékét köteles a Bérlő megfizetni, 

ha a lopás bejelentését követően nem tudja felmutatni a gépjármű eredeti kulcsát, és a 

forgalmi engedélyét. 

Gépjármű tisztasági állapota: A gépjárműveink kívül-belül tisztán, kitakarítva kerülnek 

átadásra. A Bérlő kötelessége az ugyanilyen állapotban való visszahozása. Lehetősége van 

előre jelezni szándékát, miszerint Ön nem kívánja tisztán visszahozni a bérautót, ebben az 

esetben 2500 Ft takarítási díjat kell fizetnie. Amennyiben nem jelzi előre szándékát és nem 

megfelelő tisztasági állapotban érkezik vissza a bérautóval, akkor köteles 2500 Ft takarítási 

díjat, illetve 1000 Ft pótdíjat fizetni. ( összesen 3500 Ft). 

Bérleti díj: A bérbeadó jogosult a szerződés azonnali felmondására, ha a Bérlő a szerződést 

megszegi. Ebben az esetben a Bérbeadónak joga van a bérautót önhatalmúlag visszavennie a 

Bérlőtől.  

Bérlő magatartása:  A Bérlő baleseteknél, károknál köteles közvetlenül és haladéktalanul a 

Bérbeadót és a rendőrséget értesíteni. A Bérlő, amennyiben meghibásodást észlelt, 

kötelessége azt telefonon a Bérbeadónak bejelentenie. A Bérlőnek tilos a bérautót alkoholos 

vagy kábítószeres befolyásoltság alatt vezetnie. Tilos a bérautóval büntetendő cselekmények 

elkövetése.  

 

Aláírásommal igazolom, hogy a szerződésben szereplő adatok megfelelnek a valóságnak és 

tudomásul vettem a szerződésben szereplő szerződési feltételeket. 

 

Budapest, …………..,………………………….,…… 

 

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

Bérbeadó      Bérlő 

 

Tanu1:………………………………………………….  Tanu2:…………………………………………………… 

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

 

 


