Gépjármű bérlés foglaló szerződés
Amely létrejött egyrészről:
Compconsult Kft. (Cégjegyzékszám: 13-09-099946; Székhely: 2364 Ócsa, Erdősor utca 74. Adószám:
13326081-2-13)
mint Bérbeadó,
Másrészről:
Természetes személy esetén:

Jogi személy esetén:

Neve:

Cégnév:

Születési hely
és idő:

Cégjegyzék sz:

Anyja neve:

Adószám:

Lakcíme:

Székhely:

Állampolgársága:

Képviseli:

SZIG / Útlevél száma:

Képviselő SZIG száma:

Vezetői engedély száma:
Vezetői engedély száma:
mint Bérlő, együttesen Felek között az alábbi feltételekkel:
1. A Bérlő bérbe kívánja venni a Bérbeadó üzemeltetésében lévő FORD gyártmányú, Transit Kombi
2.4 TDCi 350L típusú, LNS-182 forgalmi rendszámú, WF0SXXTTFS9B02899 alvázszámú
gépjárművet.
2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy _________________ napja _______ órától,
_________________ napja ______ óráig, _____ nap (bérleti egység) időtartamra, ___________
kilométer maximális megtétele mellett a Bérbeadó bérbe fogja adni, a Bérlő pedig bérbe veszi az 1.
pontban rögzített gépjárművet.
3. A 2. pontban rögzített időszakra és az ott maximált távolság megtételére vonatkozó gépjármű bérleti
díj ______________________ forint + ÁFA lesz, amelyből jelen foglaló szerződés aláírásával
egyidejűleg 30% foglalót, azaz ______________________ forint + ÁFA-t, (azaz bruttó:
_______________ Ft-ot) kifizet a Bérbeadónak. (Átutalás esetén a Bérbeadó bankszámlaszáma:
K&H Bank Zrt. 10402881-50526690-81561006) A Bérbeadó jelen szerződés aláírásával elismeri a
foglaló átvételét.
4. A Felek megállapodnak abban, hogy a fennmaradó 70% bérleti díj és 150.000.-Ft kaució a gépjármű
átvételekor ________________ -án a kölcsönzés megkezdésekor kerül kifizetésre.
5. A bérlés ideje alatt felmerülő valamennyi egyéb költség (pl.: üzemanyag, külföldi úthasználati díjak,
parkolási díjak, rév, stb.) a Bérlőt terhelik.
6. A gépjármű bérléshez kapcsolódóan, külön díj ellenében (részletek az ártáblában) Bérlő az alábbi
extra tartozékokat, extra szolgáltatásokat kívánja igénybe venni a bérlés időszakára:
a. Extra tartozékok:
Hólánc

DVD lejátszó

GPS navigáció

230V-os inverter
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b. Extra szolgáltatások:
Bp-i helyszíni átadás-átvétel
Vidéki helyszíni átadás-átvétel

Munkaidőn kívüli átadás-átvétel
6 személyessé alakítás

Sofőr belföldre
Sofőr külföldre

7. Az igényelt extra tartozékok, extra szolgáltatások díját szintén a gépjármű átvételekor fizeti meg a
Bérlő.
8. A Bérbeadó tájékoztatta a bérlőt a Bérleti szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokról.
a. Ezek magánszemély Bérlő esetében az alábbiak:
 Személyi igazolvány vagy útlevél
 Lakcímkártya, vagy egyéb lakcímet igazoló hivatalos igazolvány
 3 évnél régebbi „B” kategóriára érvényes jogosítvány
 Adókártya, vagy TAJ kártya (külföldinél: dombornyomású bankkártya)
 1db lakcímére szóló közüzemi számla és a befizetését igazoló bizonylat
b. Ezek cég Bérlő esetében az alábbiak:
 30 napnál nem régebbi cégkivonat
 Aláírási címpéldány
 Cégbélyegző
 Ha nem aláíró a cégben, akkor hivatalos Meghatalmazás
c. Valamennyi sofőr vonatkozásában a vezetői engedély kiállításához:
 Személyi igazolvány vagy útlevél
 Lakcímkártya, vagy egyéb lakcímet igazoló hivatalos igazolvány
 3 évnél régebbi „B” kategóriára érvényes jogosítvány
9. Bérlő tudomásul veszi, hogy a foglaló összege nem kerül visszafizetésre, ha nem rendelkezik a
szükséges összes dokumentummal és ezáltal a kölcsönzés meghiúsul.
10. Szerződő Felek a foglaló és kaució fogalmával tisztában vannak, és magukra nézve elfogadják azt.
Szerződő Felek jelen foglaló szerződést annak elolvasása, megértése és közös értelmezése után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag saját kezűleg / cégszerűen 2 példányban aláírták.
Kelt.: Budapest, 20___. ___. ___.
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