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BÉRLETI M E G Á L L A P O D Á S
amely létrejött egyfelől
- képviselője:
- székhely:
- számlaszám:
- adószám:
- cégjegyzékszám:
mint Bérlő,
másfelől a M6 L.O.G Járműkereskedelmi és Szolgáltató Kft.
- képviselője:
…………………………………………….
- székhely:
2440 Százhalombatta, belterület 2982/8
.
- számlaszám:
…………………………………………….
- adószám:
13733353-2-13
- cégjegyzékszám:
Cg. 13-09-146556
mint Bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó, Tulajdonos) (együttes említésük esetén: Felek) között az
alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:
között gépjárművek bérbeadására vonatkozóan, az alábbiak szerint:
1. A Bérbeadó a jelen szerződés alapján autókölcsönzési szolgáltatást biztosít BÉRLŐ részére az
…………….. frsz-ú ………………………………………………… alvázszámú ……………..
típusú személygépjárműre vonatkozóan.
2. A gépjármű bérbeadásának bérleti ideje ……. hónap.
3. A Felek kölcsönös megállapodása értelmében a bérleti díj: ………………………….+ ÁFA / hónap
4. BÉRLŐ minden bérleti igényről írásos megrendelőt küld a Bérbeadó illetékes telephelyének,
melynek tartalmaznia kell a cégbejegyzésre jogosult, vagy az általa megnevezett
kapcsolattartónak az aláírását és a cég bélyegzőjének lenyomatát.
Bérbeadó a BÉRLŐ által megrendelt gépjárműveket kifogástalan műszaki és esztétikai
állapotban adja át BÉRLŐ megbízottjának.
A bérelt gépjárművet csak az a személy vezetheti, akit a BÉRBEADÓ meghatalmazásában
megjelöl.
5. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az elért gépjármű bérbeadási forgalmat minden év
végén közösen kiértékelik, és a következő évben ennek figyelembe vételével alakítják ki az
autókölcsönzési díjakat. Az év közbeni esetleges árváltozásról BÉRBEADÓ az új árak hatályba
lépése előtt 15 nappal köteles BÉRLŐ-nek írásos értesítést küldeni. A bérleti díjat befolyásoló
jogszabályi előírások későbbi, jelenleg nem ismert változása esetén Bérbeadó a bérleti díj
módosítását BÉRLŐVEL történt egyeztetést követően jogosult érvényesíteni.
6. A megállapodott bérleti díj tartalmazza a kötelező biztosítás díját, valamint éves 50 000
km/gépkocsi használatot, az e-feletti futásteljesítmény esetén további ……… Ft + ÁFA díj kerül
kiszámlázásra. Nem tartalmazzák a Casco biztosítás, valamint az Éves Országos
autópályahasználat költségeit, a személyi biztosítást, a cégautóadót, a teljesítményadót, a
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rendeltetésszerű valamint a nem rendeltetésszerű használatból fakadó javítási költségeket, a meg
nem váltható önrészt, az üzemanyagot és minden egyéb, a jelen pontban fel nem sorolt költséget.
(melynek összegét BÉRLŐ köteles teljes körűen megtéríteni).
A visszavételkor kívül és/vagy belül erősen szennyezett gépjármű nem minősül biztosítási
eseménynek. Ezért amennyiben külső mosáson kívül motormosás és alvázmosás is és/vagy a
normál belső takarításon kívül kárpittisztítás is szükséges, az külön számla alapján fizetendő.
7. BÉRLŐ a gépjárművek átadása előtt, jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg gondoskodik
jelen megállapodás mellékletében meghatározott bérleti díj Bérbeadó felé történő átutalásáról.
Az átutalás megtörténtét követően a Bérbeadó gépjárművet átadja a Bérlőnek. A Bérbeadó az 1.
számú mellékletben meghatározott bérleti díjat tárgyhónap 1. munkanapján kiállított számla
ellenében tárgyhónap 15. napjáig fizeti meg banki átutalással a Bérbeadó részére. A számlák
fizetési határidejének 15 napon túli lejárta után Bérbeadó fenntartja a jogot a szerződés
megszüntetésére és jelen pontban meghatározott késedelmi kamat felszámítására.
8. BÉRLŐ-t felelősség terheli a jelen és a bérbeadás feltételeit szabályozó „Általános bérleti
feltételek” be nem tartásával ill. megsértésével okozott károkért.
9. BÉRLŐ vállalja, hogy a bérbeadással összefüggő mindennemű kötelezettségének az általa bérbe
vett gépjárművek vezetői eleget tesznek.
10. Felek megállapítják, hogy a közlekedési jogszabályok értelmében az Üzembentartó (Bérbeadó)
kötelessége a hatóságok felé történő adatszolgáltatás, illetve a gépjármű más személy általi
használatának nyilatkozattal történő igazolása. Felek megállapodnak, hogy a gépjármű átadását
követően annak használója a jelen szerződés alapján meghatalmazott személy(ek) lehetnek. A
BÉRLŐ kötelezi magát, hogy amennyiben a hatóság a gépjárművel, vagy annak felhasználójával
kapcsolatos valamely cselekményből fakadóan bármilyen bírságot, büntetést vagy joghátrányt
állapít meg Bérbeadó felé, úgy Bérbeadó a kiszabott bírság, büntetés összegét
továbbszámlázza/áthárítja a BÉRLŐRE. BÉRLŐ teljes felelősséget visel a gépjármű
használójának minden jogellenes vagy szerződésszegő magatartásáért és vállalja, hogy
Bérbeadó-t mentesíti minden veszteség, kár, hátrány alól, amely a használó felróható
magatartásából ered vagy azzal kapcsolatos a szerződés időtartama alatt, és annak megszűnését
követően.
Jelen bérletti szerződés tárgyát képező eszközt a Bérbeadó által a gépjármű vezetésére
meghatalmazott személy, felhasználó jogosult vezetni belföldön és külföldön egyaránt.
11. Jelen megállapodást a szerződő felek határozott ……….. hónap időtartamra kötik. BÉRLŐ
tudomásul veszi, hogy Bérbeadót felmondás joga megilleti abban az esetben, ha a szerződést
BÉRLŐ súlyosan megszegi, azaz a BÉRLŐ a bérleti díj vagy a BÉRLŐT terhelő költségek és
terhek megfizetését elmulasztja, és ezt követően az Bérbeadó fizetési felszólítására az abban
megjelölt határidő elteltéig sem teljesített.
12. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és egyéb vonatkozó jogszabályok
rendelkezései az irányadóak.
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1. Felek megállapodnak abban, hogy bármely vita eldöntése érdekében, amely a jelen szerződésből

vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy
értelmezésével kapcsolatban keletkezik, ha azt 30 napon belül békés módon rendezni nem sikerül,
alávetik magukat – hatáskörtől függően – a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos
illetékességét.

13.
Jelen szerződést a felek elolvasás után 1-1 eredeti példányban, mint akaratukkal megegyezőt,
jóváhagyólag írták alá.
Kelt: Százhalombatta, 2017……………………….

……………………………
Bérlő

……………..….………..
Bérbeadó
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SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI M E G Á L L A P O D Á S
amely létrejött egyfelől a
- képviselője:
- székhely:
- számlaszám:
- adószám:
- cégjegyzékszám:
mint Megrendelő
másfelől a M6 L.O.G Járműkereskedelmi és Szolgáltató Kft.
- képviselője:
………………………………………………
- székhely:
2440 Százhalombatta, belterület 2982/8
.
- számlaszám:
………………………………………………
- adószám:
13733353-2-13
- cégjegyzékszám:
Cg. 13-09-146556
mint Szolgáltató (együttes említésük esetén: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi
feltételek szerint:
A Szolgáltató a Felek megállapodása értelmében a Megrendelő részére az alábbi szolgáltatásokat nyújtja
…………………… frsz-ú …………………………….alvázszámú ………………………………. típusú

személygépjárműre vonatkozóan.
-

Casco biztosítás, valamint
Éves Országos autópályahasználat
A cégautóadó, a teljesítményadó
Gumik használatból eredő cseréje
Műszaki vizsgáztatás
Biztonságos üzemeltetéshez szükséges rendszeres ellenőrzések (havi gyakoriság, max 5000 km)
 Kopó alkatrészek, fékrendszer, lengés csillapító, guminyomás ellenőrzés gyári
értékek visszaállítása
 Folyadékszintek ellenőrzése (Fékfolyadék , Hűtőfolyadék, Motorolaj,
ablakmosó folyadék) és pótlása.

A Fenti szolgáltatások ellenértéke: …………………………………………. Ft + ÁFA / megkezdett hónap
Jelen megállapodást a szerződő felek határozott ……… hónap időtartamra kötik. MEGRENDELŐ
tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatót felmondás joga megilleti abban az esetben, ha a szerződést
MEGRENDELŐ súlyosan megszegi, azaz a MEGRENDELŐ a bérleti díj vagy a
MEGRENDELŐT terhelő költségek és terhek megfizetését elmulasztja, és ezt követően a Szolgáltató
fizetési felszólítására az abban megjelölt határidő elteltéig sem teljesített.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és egyéb vonatkozó jogszabályok
rendelkezései az irányadóak.
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Felek megállapodnak abban, hogy bármely vita eldöntése érdekében, amely a jelen szerződésből vagy
azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével
kapcsolatban keletkezik, ha azt 30 napon belül békés módon rendezni nem sikerül, alávetik magukat –
hatáskörtől függően – a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.
Jelen szerződést a felek elolvasás után 1-1 eredeti példányban, mint akaratukkal megegyezőt,
jóváhagyólag írták alá.
Kelt: Százhalombatta, 2017…………………………..

……………………………
Megrendelő

……………..….………..
Szolgáltató

