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Ha fontos a minőség Ha fontos a minőség 

 
BÉRLETI SZERZŐDÉS 

 
 
 

Mely létrejött egyrészről a Caravan Travel Kft, képviseli: Tót Krisztina, cím: 8196 Litér Nap u. 49.,  
adószám: 24300892-2-19, Cg: 19-09-516256, UniCredit Bank: 10918001-00000038-58930002, mint 
BÉRBEADÓ, másrészről:  

GÉPKOCSI TÍPÚSA:  RENDSZÁM:  KAUCIÓ:  Utalás  vagy  KP 
                           

BÉRLŐ NEVE:  

LAKCÍME, (CÉG ESETÉN) SZÉKHELYE:   

ANYJA NEVE, (CÉG ESETÉN) ADÓSZÁMA:  
 

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ:  

SZEMÉLY IGAZOLVÁNY SZÁMA:  

JOGOSÍTVÁNY SZÁMA:  

TELEFONSZÁM, E-MAIL CÍM:  

ÁTVÉTEL IDEJE:  ÁTADÓ NEVE:  LEADÁS IDEJE:  ÁTVEVŐ:  

A BÉRLETI SZERZŐDÉS ÉRVÉNYES KÜLFÖLDÖN! THE CONTRACT IS VALID ABROAD! 

Megjegyzés: 

NYILATKOZAT: Mint bérlő, vállalom, hogy a szabálysértési és/vagy parkolási díjakat utólag is kifizetem, és teljes körű jogi 
és anyagi felelősséggel tartozom. Hozzájárulok, hogy a gépkocsi bérleti időtartama alatt elkövetett szabálysértések 
esetén, bérbeadó a személyes adataimat az eljáró hatóság rendelkezésére bocsássa.  
Bérlő felelős a bérlet tárgyát képező gépkocsi, valamint annak valamennyi felszerelése és tartozéka állagáért. A bérlet 
megkezdése előtt fizetett kaució, a bérleti idő tartama alatt bekövetkezett, biztosítási önrész alatti, vagy a biztosító által 
nem térített károk, rongálások, nem rendeltetésszerű használatból eredő károk rendezésére szolgál. A gépkocsi forgalmi 
engedélyét, és kulcsát átvettem, ezek meglétéért teljes körű felelősséggel tartozom. A gépkocsi esetleges eltűnése 
esetén, a kulcs és a forgalmi engedély hiányában a gépkocsi teljes értékéig anyagi felelősséggel tartozom.  
A gépkocsi átvételekor, a gépkocsi állapotát rögzítő fotók/video hitelességét elismerem. A gépkocsin, gépkocsiban a 
bérlet időtartama alatt bekövetkezett mindennemű kárért felelősséggel tartozom, függetlenül a kár okozójának ismert, 
vagy ismeretlenségétől. 
Mint bérlő hozzájárulok adataim marketing célú felhasználásához, valamint ahhoz, hogy személyes okmányaimról 
másolat készüljön. 
A honlapon közzétett (www.premiumlakoauto.hu) adatkezelési tájékoztatót megismertem és jelen szerződés aláírásával 
elfogadom! 
Ezen bérleti szerződést mindkét fél teljes bizonyító erejű magánokiratnak tekinti. 
A bérleti feltételeket tudomásul vettem, a megadott adataim a valóságnak megfelelnek. 
 
Contract acknowledged and warrant that the details are correct. I agree to pay subsequently for parking and/or traffic 
violations. 
 
BÉRBEADÓ NEVE:…………………………………………………………….. BÉRBEVEVŐ NEVE:………………………………………………………………….. 

KELT: VESZPRÉM……………………………. 
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GÉPKOCSI BÉRLÉSI FELTÉTELEK 
 
 

 
A gépkocsi átvételekor szükséges iratok: 
Az átvevő személy személyi igazolványa, jogosítványa, lakcím igazoló kártya, a szükséges kaució, valamint a 
bérleti díj megléte. 
Egy harmadik irat megléte, ami lehet: TB. kártya, adókártya, közüzemi számla, útlevél. Cégünknél első 
alkalommal gépkocsit bérlő ügyfeleknél, szükséges egy második személy megjelenése irataival együtt 
 
A gépkocsik átvétele a 8200 Veszprém Aulich Lajos. u. 7. sz. alatti telephelyünkön előzetes egyeztetés alapján 
hétköznap 08:00 – 15:00. óra között lehetséges, melynek időtartalma kb. 60 perc. 
 
A bérleti díjak az alábbi formában értendők: Az autó átvétele az első bérlési napon reggel 8 órától, az autót 
kipakolt, kitakarított állapotban az utolsó bérlési napon legkésőbb 17 óráig kell leadni. 
A gépkocsi leadásnál késés esetén pótdíj kerül felszámításra. 
 
1 óra késésig ½ nap bérleti díj kerül felszámításra. 
1 órán túli késés esetén plusz 1 nap bérleti díj kerül felszámításra. 
A bérleti díj és a kaució összege minden esetben előre fizetendő.  
A gépkocsit kizárólag a bérleti szerződésben meghatalmazott személy/személyek vezethetik. 
A lakóautó kizárólag a Veszprémi telepünkön adható le nyitvatartási időben 08:00. - 17:00. között. Amennyiben 
a Bérlő szeretné kitakarítani az autót, akkor ennek időtartamát szíveskedjen belekalkulálni a fenti leadási 
határidőhöz. 
 
A Bérlő a Bérautót kitakarított és lemosott állapotban veszi át és így is köteles visszaszolgáltatni a Bérbeadónak, 
ellenkező esetben 15.000 Ft+Áfa BELSŐ takarítási díj kerül felszámításra. Amennyiben leadáskor nincs 
megfelelően lemosva (pl: bogaras, foltos a mosás) akkor 10.000 Ft+Áfa kerül levonásra. 
 
A gépkocsik minden esetben tele üzemanyagtartállyal (AdBlue és DIESEL) kerülnek átadásra, és tele üzemanyag 
tartállyal (AdBlue és DIESEL) vesszük vissza. Az utolsó veszprémi tankolásról szóló számlát kérjük bemutatni! 
 
A LAKÓAUTÓBAN DOHÁNYOZNI TILOS, ENNEK FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA A KAUCIÓ TELJES ELVESZTÉSÉT 
JELENTI! 
 
Gépkocsi bérlésnél, várható késés esetén lehetőséghez mérten, KÉRJÜK TELEFONON JELEZNI! Továbbá azonnal 
kérjük jelezni a gépkocsival kapcsolatos mindenféle meghibásodást, sérülést, mert az esetleges javítás 
térítése, kizárólag ez esetben lehetséges. 
 
A gépkocsi bérlésekor fizetett kaució a bérlés során keletkezett biztosítási önrész alatti káreseményenként, 
vagy a biztosító által nem térített, rongálások, nem rendeltetésszerű használatból eredő károk rendezésére 
szolgál.  
 
Ebben a körben a felek rögzítik, hogy a bérbeadónak fel nem róható meghiúsulási okok, amelyek kapcsán nem 
alkalmazhatók vele szemben a foglaló jogkövetkezményei, különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetek: 
 
- A jármű bérbeadó önhibáján kívüli műszaki meghibásodása és működési hibája, 
- A jármű korábbi bérlő által okozott károsodása, 

- A jármű bérbeadó önhibáján kívüli baleset által történő meghibásodása, károsodása. 
 
A bérelt gépjárműbe csak az előírt üzemanyag tölthető. A nem megfelelő tankolásból eredő minden 
meghibásodás költségét a Bérlő megtéríteni köteles. Az utolsó veszprémi tankolásról szóló számlát kérjük 
bemutatni! 
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A bérlő köteles a gépjármű eltulajdonítása, vagy „totálkár” esetén a biztosító által, a kártérítési összegből 
levont, kaució mértékét meghaladó összeg megfizetésére.  
 
Ha a Bérlő a bérlet futamidejének lejártakor a bérlet tárgyát nem szolgáltatja vissza Bérbeadó részére, 
Bérbeadó jogosult előzetes értesítés nélkül intézkedni a bérlet tárgyának – akár önhatalmon igénybe vételével 
történő - elszállításáról. 
A késedelem idejére járó bérleti díj, valamint a késedelem időtartamára késedelmi kamatként a mindenkori 
Ptk. szerinti késedelmi kamat kétszeresét, illetve az egyéb költségek a Bérlőt terhelik. Ha a Bérlő a bérlet 
tárgyát lejáratkor – fentiek szerint – nem szolgáltatja vissza és késedelmét megfelelően nem menti ki 
Bérbeadónál, illetve ha más, erre utaló körülmény merül fel, úgy Bérbeadó vélelmezi, hogy Bérlő a gépkocsi 
vonatkozásában a BTK. 372 §-ba ütköző sikkasztás bűntettét követte el, ezért jogosult Bérlő ellen büntető 
feljelentését tenni, illetve a gépkocsit köröztetni. Ugyanígy járhat el a Bérbeadó, ha más körülmények a fentebb 
említett vélelmet megfelelően megalapozzák. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérautó késedelmes 
visszaszolgáltatásáért vagy az autó vissza nem szolgáltatásáért a Bérbeadó az ebből adódó kár megtérítésére 
igénybe veheti a Bérlő által befizetett kauciót. A bérleti időn belül visszaadott autó után nem jár 
visszatérítendő bérleti díj. 
 
Bérlő tudomásul veszi, hogy a gépjármű mindennemű biztosítása kizárólag Európa területére 
korlátozott. Az Európán kívüli országokban történt káreseményekért, műszaki meghibásodásokért, valamint 
ezekből adódóan keletkezett szállítások költsége teljes mértékben bérlőt terheli. 
 A gépjármű Európán kívül kizárólag bérbeadó írásbeli hozzájárulásával lehetséges.  
 
A gépkocsi CASCO biztosítása nem terjed ki, a gépkocsi esetleges feltörése esetén keletkezett károkra, a 
gépkocsikban hagyott értékekre. A gépkocsi feltöréséből adódóan keletkezett rongálás kára, a kaució 
mértékéig bérlőt terheli. 
A gépkocsi nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat, bérlő a kaució összegén felül is köteles 
megtéríteni.  
 
Amennyiben Bérlő nem természetes személy, úgy a szerződés megkötése során őt csak megfelelő 
felhatalmazással rendelkező személy képviselheti (cégkivonat, aláírási címpéldány). Amennyiben a bérleti 
szerződés megkötése során eljáró személy a Bérlőként feltüntetett társaság részéről felhatalmazással nem 
rendelkezik, úgy a szerződésben foglalt kötelezettségek a szerződéskötés során eljárt természetes személyeket 
terhelik. A jogi személy képviseletében a szerződéskötés során eljáró természetes személy a szerződés 
aláírásával készfizető kezességet vállal az általa képviselt jogi személy jelen szerződésből fakadó esetleges 
tartozásai megtérítésére. 
 
A gépkocsi eltűnése esetén a kaució szintén a biztosítási önrész fedezetéül szolgál. A gépkocsit a 
rendeltetésszerű használattól eltérően használni tilos! 
 
A gépkocsiban a bérlet során bekövetkező esetleges károk kijavításáig, vagy a biztosító kárrendezéséig a 
kaució teljes összege bérbeadónál marad. A gépkocsik javítása, különös tekintettel a lakóautóra, kizárólag 
gyári alkatrészekkel, a gyártó által meghatározott technológia szerint történhet. A műanyag elemeknél nem 
elfogadható javítás a ragasztás, a felépítmény panel (tető, oldal), valamint az előtető legkisebb sérülése is a 
kaució teljes elvesztését vonja maga után.  
 
Előre foglalt gépkocsi esetében, amennyiben a jelzett bérleti idő lejárta előtt leadja bérlő a gépkocsit, az előre 
fizetett bérleti díjat nem áll módunkban visszafizetni. 
 
A bérlő minden esetben kategóriát bérel, így Bérbeadó fenntartja a jogot a kategórián belüli, vagy magasabb 
kategóriájú cserére. 
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A javítás során cserélt alkatrészeket kivétel nélkül, minden esetben bérbeadónak át kell adni. A javítás 
költsége, kizárólag fent leírtak teljesítése esetén lehetséges. A gépkocsi esetleges meghibásodása esetén, 
amennyiben az bérlő hibájából következett be, úgy a gépkocsi telephelyre történő szállításának költsége bérlőt 
terheli. 
 
A gépkocsi esetleges meghibásodása esetén, a meghiúsult szállításra, utazásra hivatkozással, bérbeadót 
felelősség nem terheli. (vismajor) 
A gépkocsi bérleti időtartama, a gépkocsi átvételétől, a gépkocsi telephelyre történő visszaérkezéséig, 
függetlenül annak használatától, tart. 
 
Amennyiben a bérlés időtartama alatt a Bérlő a Bérbeadó telephelyén hagyja gépjárművét, az esetlegesen 
keletkező károkért a Bérbeadó nem vállal felelősséget. Pl. jégkár Az itt hagyott autónak az indító kulcsát köteles 
Bérbeadónak átadni. Pl. Veszély esetén történő elmozdítás érdekében. 
 
A jármű megengedett legnagyobb össztömegét esetlegesen meghaladó súlytöbbletből adódó 
következményekért a Bérbeadó nem vállal felelősséget! 
 
Bérlő kötelezettségei: 
 
Bérlő köteles a gépkocsit rendeltetésszerűen használni, állagát megóvni, a parkolásoknál körültekintően lezárva 
tartani. 
A gépkocsi kulcsát, valamint a forgalmi engedélyét magánál tartani, ezek meglétéért teljes körű felelősséggel 
tartozik. A gépkocsi esetleges eltűnése esetén, amennyiben bérlő a gépkocsi forgalmi engedélyével, valamint 
kulcsaival nem rendelkezik, úgy a keletkezett kárt köteles megtéríteni, bérbeadó részére. A gépkocsi sérülése, 
esetleges eltűnése esetén haladéktalanul köteles bérbeadót értesíteni, valamint a hatóságoknál eljárni. 
 
A bérleti szerződés fennállása alatt a bérlet és a bérlet tárgya másnak nem adható át, másra nem ruházható 
át, tovább bérletbe nem adható, nem idegeníthető el, nem terhelhető meg és fedezetként nem ajánlható fel. 
 
Bérlő kijelenti, hogy a szerződésben foglalt és az általános szerződési feltételeket megismerte. Bérbeadó a 
szokatlan feltételekre figyelmét külön felhívta, így azok kifejezett ismeretében jelen szerződést jóváhagyólag 
aláírja. Ezen bérleti szerződést mindkét fél teljes bizonyító erejű magánokiratnak tekintik. A Bérbeadó kijelenti, 
hogy a saját tulajdonát képezi, vagy az érvényben lévő szerződések értelmében joga van teljes körűen 
rendelkeznie felette. A Bérbeadó semmilyen módon nem felelős a Bérlő által a gépkocsiban elhelyezett 
tárgyakért, értékekért, azok károsodásáért vagy eltűnéséért. Szintén nem felel a Bérbeadó azokért a károkért, 
amelyek a Bérlőt a gépkocsi meghibásodásából eredendően érik. 
 
Ezen bérleti feltételek gyűjteménye, a bérleti szerződés részét képezi. 
A bérlettel kapcsolatos bárminemű vitás esetek rendezésére felek a Veszprém Városi Bíróság illetékességét 
ismerik el. 
Kérném a fentiek szíves tudomásulvételét. 
Jó utat, és balesetmentes közlekedést kívánunk!  
 
A bérleti feltételeket elfogadom:………………………………………….Bérlő 
 
Hírlevélre való feliratkozás: 
Szeretnék rendszeres tájékoztatást kapni emailben az aktuális akciókról. 

- e-mail: ………………………………… 
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