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BÉRLETI SZERZŐDÉS 

      Amely létrejött az alábbi Szerződő felek között: 

 egyrészről  másrészről 
 Név/Cégnév  T2You Group Kft.  
 Kapcsolattartó  Szénási Ferenc  
 Lakcím/Székhely  2220 Vecsés, Vigyázó Ferenc utca 4/A.  
 Adószám  25122176-2-13  
 Bankszámlaszám  10402094-50526770-84551005  
 Email  info@berauto2you.hu  
 Telefonszám +36-20/951-1119, +36-30/401-57-17  

  mint Bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó) mint Bérlő (a továbbiakban: Bérlő), 
együttesen Szerződő felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
1. A Bérbeadó bérbe adja, a Bérlő bérbe veszi a Bérbeadó tulajdonában, illetve kezelésében álló gépjárművet (bérlet tárgya) a 

jelen szerződés elválaszthatatlan 2. mellékletét képező Átadás-átvételi jegyzőkönyv mellett (forgalmi engedély szerinti adatok 
alapján azonosítva).  
A Bérlő a gépkocsit, használatra alkalmas, üzemképes állapotban, érvényes műszaki engedéllyel, kívül-belül tiszta 
állapotban, feltöltött: üzemanyag, kenőolaj, hűtővíz ellenőrzése után állapotlap szerint átvette. 

Gyártmány/típus: Rendszám Forgalmi engedély szám Km óra állás: 
    

2. A Bérleti szerződés határozott időre szól (év/hónap/nap/pontos idő):tól -ig 

Dátum Időpont Dátum Időpont 
         év            hó        nap                 óra             perc          év            hó        nap                 óra             perc 

3. A bérleti díjat és a kauciót a Bérlő a bérlet futamidejére előre köteles megfizetni A bérleti díj a jelen szerződés 2. pontjában 
rögzített futamidőre jelen szerződés aláírásával egyidejűleg megfizetésre került. 

Tétel Napok száma Díj/nap Összesen 
Bérleti díj                                         Ft 
Kiszállás                                         Ft 
Autópálya matrica                                         Ft 
                                         Ft 
  Összesen                                       Ft 

4. A Bérbeadó által jelen szerződés aláírásával egyidejűleg fedezetként átvett kaució: 

Összeg                                                                Ft A Bérlő a fenti kauciót visszakapta: 
 azaz                                                                    Forint Aláírás                  

5. Autóinkra a napi kilométer limit 300km, melyet a bérleti díj tartalmaz. A limit feletti kilométerekre 20 Ft/km számítunk fel. 

Km óra állás: Használt extra km Díj / extra km Összeg 
                                  km                                    km                             Ft/km                                        Ft 

6. A Bérlő kijelenti, hogy érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, és a gépjármű biztonságos használatához szükséges 
vezetői gyakorlatot megszerezte. 

7. A Bérlő a szerződés elválaszthatatlan 1. mellékletét a „Bérleti szerződés részletes feltételei”-t tudomásul vette, elfogadta és 
kijelentette, hogy adatai megfelelnek a valóságnak, valamint a gépkocsit a szükséges okmányokkal együtt használatra 
átvette. A Bérlő a szerződés elválaszthatatlan 2. mellékletét a gépjármű állapot és tartozéklapját szintén átvette. 

Kelt, Vecsés, ……………………………………………. 

……………………………………………   ……………………………………………  

Bérbeadó        Bérlő 

Tanúk: ……………………………………………    ……………………………………………
 ……………………………………………    ……………………………………………  
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Bérleti szerződés részletes feltételei 

Bérbeadóra vonatkozó rendelkezések 

1.) Bérbeadó szavatol azért, hogy a gépkocsi a szerződés teljes tartalma alatt üzemképes állapotban legyen és megfeleljen a 
gépjárművek forgalomban tartására vonatkozó hatósági eljárásoknak.  

2.) Bérbeadó a gépkocsi meghibásodása esetén, lehetőség szerint cseregépjárművet biztosít. Bérbeadó nem garantálja a 
cseregépjármű kategóriájának azonosságát a bérelt gépjármű kategóriájával. Ezen a címen bérleti díj leszállítási igénye Bérlőnek nem 
lehet. Bérlő önhibás közlekedési balesete, ill. lopáskár esetén Bérbeadó fenntartja a jogot újabb gépjármű kiadásának megtagadására. 

3.) Bérbeadó kijelenti, hogy a bérleti szerződésben meghatározott gépkocsira érvényes felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik. 

4.) Bérbeadó tájékoztatta Bérlőt, hogy a gépjármű GPS alapú helyzet-meghatározó rendszerrel van ellátva, Bérlő a jelen szerződés 
aláírásával kijelenti, hogy a tájékoztatást megértette. 

Bérlő kötelezettségei 

1.) Amennyiben Bérlő nem természetes személy, úgy a szerződés megkötése során őt csak megfelelő felhatalmazással rendelkező 
személy képviselheti, aláírási címpéldány bemutatása mellett. Amennyiben a bérleti szerződés megkötése során eljáró személy 
Bérlőként feltüntetett társaság részéről megfelelő 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. 

2.) Bérlő kijelenti, hogy adatai megfelelnek a valóságnak. 

3.) Bérlő kijelenti, hogy érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, és a gépjármű biztonságos használatához szükséges vezetői 
gyakorlatot megszerezte. 

4.) Bérlő kijelenti, hogy a gépjárművet kipróbálta, annak teljes műszaki tulajdonságáról és kezeléséről őt Bérbeadó részletesen 
tájékoztatta. 

5.) A bérleti idő tartama alatt Bérlő köteles a gépkocsit saját költségén karbantartani. 

6.) A gépkocsit kifejezetten tilos (teljes kaucióvesztéssel jár): 

 másnak bérbe-, kölcsönadni, a bérleti szerződésen nem szereplő személynek a vezetést a Bérbeadó előzetes írásos engedélye 
nélkül átengedni, 

 üzletszerű személy-, teherszállításra Bérbeadó és az illetékes közlekedési hatóság engedélye nélkül használni, 
 autóversenyzésre, vagy arra való felkészülésre (edzés) használni, 
 másik jármű vontatására használni, kivéve, ha Bérbeadó kifejezetten vontatás céljára adta bérbe, 
 hűtőfolyadék, kenőolajok elfolyása, ill. az ellenőrző műszerek tiltó jelzése esetén használni, 
 alkohol, gyógyszer, vagy kábítószer befolyása alatt vezetni, vagy ilyen befolyásolás alatt álló személynek a vezetést átengedni, 
 Bérbeadó engedélye nélkül külföldre vinni. Külföldi út: engedélyezve / nincs engedélyezve (aláhúzni). Engedélyezett 

ország:…………………………………………………. 

7.) Bérbeadó a bérleményt tiszta állapotban adja át, ezáltal Bérlő köteles azt a bérlési idő leteltével extrém és extra szennyeződésektől 
mentesen, ellenkező esetben 5000,- Ft takarítási díjat számolunk fel. 

8.) 1,5 órát meghaladó időtartamú visszaszolgáltatási késedelem esetén további teljes napi bérleti díj kerül felszámításra. 

9.) Bérbeadó semmilyen módon nem felelős Bérlő által a gépkocsiban elhelyezett tárgyakért, értékekért, azok károsodásáért vagy 
eltűnéséért. Szintén nem felel Bérbeadó azokért a károkért, melyek Bérlőt a gépkocsi meghibásodásából eredően érik.  

10.) Felek rögzítik, hogy amennyiben Bérlő a bérleti szerződés lejártát követően az általa bérelt gépkocsit Bérbeadónak nem szolgáltatja 
vissza, illetve a bérleti szerződést nem hosszabbítja meg, vagy a késedelmét nem menti ki, úgy Bérbeadó joggal vélelmezheti, hogy a 
gépkocsira nézve Bérlő a Btk. 317§-ba ütköző sikkasztást követte el, s ezért Bérbeadó jogosult Bérlővel szemben feljelentést tenni, 
illetve a gépkocsit köröztetni. Ugyanígy járhat el Bérbeadó, ha más körülmények a fentebb említett vélelmet megfelelően megalapozzák. 
A késedelmes visszaszolgáltatás esetén a visszaszolgáltatás napjáig a késedelem idejére a Bérbeadót minden késedelemben 
megkezdett nap után megilleti a Bérleti díj, valamint Bérbeadó ebből fakadó egyéb kárát és elmaradt hasznait Bérlő köteles megfizetni. 

5.) A gépkocsi tele üzemanyagtartállyal kerül átadásra és Bérlőnek úgy is kell visszahoznia. A bérelt gépjárműbe csak az előírt 
üzemanyag tölthető. A nem megfelelő tankolásból eredő minden meghibásodás költségét Bérlő megtéríteni tartozik. 

6.) Bérlő a bérlés teljes időtartama alatt köteles magánál hordania a forgalmi engedélyt. Bérlő köteles haladéktalanul jelezni Bérbeadó 
felé és Bérbeadó minden abból eredő kárát és költségét megtéríteni, ha a bérlet tárgyát képező gépkocsi kulcsát, forgalmi engedélyét, 
rendszámtábláját vagy más hivatalos iratát, illetve bármely tartozékát elveszti, megrongálja, netán azokat eltulajdonítják, ill. jogtalanul 
lemásolva kárt okoznak.  
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7.) Bérlő a gyermekülés, láthatósági mellény, elakadásjelző háromszög, egészségügyi doboz, hólánc megrongálása vagy elvesztése 
esetén köteles ezen tárgyak Bérbeadó által meghatározott árát kifizetni. 

8.) Bérlő köteles betartani a közúti forgalomra vonatkozó érvényben lévő bel- és külföldi jogszabályokat, és mint a jármű használója, s 
mint vezetői jogosítvány birtokosa, nem hivatkozhat arra, hogy nem ismeri a vonatkozó rendelkezéseket. 

9.) Bérlő köteles a gépkocsit és tartozékait annak típusára vonatkozó használati-kezelési útmutató szerint kellő gondossággal használni, 
kezelni és megóvni. Ennek be nem tartásából származó minden felmerülő kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik.  

10.) Bérlő köteles a teljes bérleti futamidő alatt megfizetett pl. autópálya-használat díjának befizetési bizonylata, parkolási jegy, 
szabálysértési bírságot kiszabó határozat és a befizetést igazoló bizonylat stb. költség bizonylatát a bérlet futamidejének végén 
hiánytalanul Bérbeadó részére átadni. Ellenkező esetben a hiányosságokból adódó terheket a bérlőt viseli. 

11.) Bérlő tudomásul veszi, hogy a saját hibájából adódó „minimálkár” esetén (pl. karc, húzás) minden sérült elem fényezési költsége a 
kaucióból levonható. A CASCO biztosítás nélküli autókra vonatkozóan Bérlő teljes felelősséggel tartozik (pl.: lopás, törés, megrongálás 
stb.). Meghibásodás esetén a jármű javítását csak Bérbeadó engedélyével kezdhetik meg. Köteles a javítóval állapotlapot kitöltetni. 

12.) A bérlet tárgyát képező gépkocsit ért baleset, illetve káresemény (lopás, feltörés, rongálás stb.) esetén Bérlő köteles Bérbeadót 
haladéktalanul értesíteni. Bérlő minden ilyen esetben köteles az ügy tisztázása érdekében a lehető legnagyobb gondossággal eljárni, a 
káreseményben érintett személyek és hatóságok minden adatát (különösen az érintett más gépjárművek rendszámát; 
tulajdonos/gépkocsivezető/tanúk nevét, címét, telefonszámát, biztosítóját; helyszínrajzot; fényképet stb.), valamint a szabályosan 
kitöltött, mindkét fél által aláírt baleseti bejelentőt és felelősségbiztosítás fennállását igazoló szelvényt beszerezni. A káresemény 
rendezéséhez szükséges adatok, iratok hiányában a teljes kárt Bérlő köteles megtéríteni. 

13.) Bérlő köteles a nem saját hibájából bekövetkező meghibásodás esetén Bérbeadót azonnal értesíteni. Amennyiben a 
rendeltetésszerű használat mellett keletkezett meghibásodásból fakadóan a gépkocsi nincs Bérlő számára használható állapotban, úgy 
arra az időszakra Bérleti díjat fizetni nem köteles. 

14.) A szerződést a felek közös megegyezéssel a lejárat előtt azonos feltételekkel meghosszabbíthatják írásban, e-mail-en Bérlő ilyen 
kezdeményezésére, mely hosszabbítás Bérbeadó által Bérlő megkeresésére adott írásos válaszával lép hatályba az abban 
meghatározott, visszaigazolt időtartamra. 

15.) A bérleti jogviszony a jegyzőkönyv (szerződéshez tartozó 2. melléklet) mindkét fél aláírásával egyidejűleg szűnik meg. A 
jegyzőkönyvben a felek rögzítik a gépkocsi állapotát, tartozékok meglétét és km óra állását. 

16.) A szerződés aláírásakor Bérbeadó Bérlőnek átadta az autó kulcsát, forgalmi engedélyét és egyéb dokumentumait. 

17.) Bérbeadó jelen szerződés részét képező 1. mellékletben található jegyzőkönyvben rögzített állapotban és időpontban vette át a 
gépjárművet. 

18.) A szerződést mindkét fél indoklás nélkül felmondhatja 15 napos felmondási határidő betartásával. 

Egyéb rendelkezések 

1.) Bérbeadó Bérlő jelen szerződésben rögzített adatait kizárólag a szerződés teljesítése érdekében használhatja fel. Bérlő 
szerződésszegése (különösen gépkocsi visszaszolgáltatás elmulasztása, díjfizetési kötelezettség elmulasztása, stb.) esetén Bérbeadó 
jogosult Bérlő adatait az illetékes hatóságok, illetve harmadik személyek részére átadni valamint a szerződést azonnal felmondani (pl.: 
akkor, ha a Bérlő a gépjármű állapotát veszélyezteti). Bérbeadó Bérlőtől kért személyes adatokat (személyes iratainak másolatát: 
személyi igazolvány, lakcímkártya, jogosítvány, adókártya, tb kártya másolatát, bérleti szerződést) korlátlan ideig tárolhatja. Bérlő 
szerződésszegése esetén Bérbeadó jogosult Bérlő személyes adatait, személyes iratainak másolatát (személyi igazolvány, 
lakcímkártya, jogosítvány, adókártya, tb kártya másolatát bérleti szerződést illetve másolatát) átadni harmadik félnek, a követelés 
behajtása céljából illetve hatósági ügyekkel kapcsolatban. 

2.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok az irányadóak. 

3.) 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 tekinti.  

4.) A Felek az esetleges jogvitáikat elsősorban békés, peren kívüli eljárásban, egyeztetéssel kívánják rendezni. Amennyiben ez nem 
vezetne sikerre, kikötik a PKKB ill. a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét. 

 

Kelt: Vecsés, …………............ 

 
……………………………………………   ……………………………………………  

Bérbeadó        Bérlő 



T2You Group Kft. 2220 Vecsés, Vigyázó Ferenc utca 4/A. Email: info@berauto2you.hu Telefonszám: +36-20/951-1119 Web: www.berauto2you.hu 

 

 

Átadás-átvételi jegyzőkönyv 

Amely létrejött:  

 egyrészről  másrészről 
 Név/Cégnév  T2You Group Kft.  
 Kapcsolattartó  Szénási Ferenc  
 Lakcím/Székhely  2220 Vecsés, Vigyázó Ferenc utca 4/A.  
 Adószám  25122176-2-13  
 Bankszámlaszám  10402094-50526770-84551005  
 Email  info@berauto2you.hu  
 Telefonszám  +36-20/951-1119, +36-30/401-57-17  

  mint Bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó) mint Bérlő (a továbbiakban: Bérlő), 
Bérbeadó és Bérlő igazolják, hogy jelen jegyzőkönyv aláírásával Bérbeadó átadja, Bérlő pedig átveszi a Felek közt ………... 
(év)………….(hónap)………..(nap) keltezett gépjármű bérleti szerződés tárgyát képező autót: 

Gyártmány/típus: Rendszám Forgalmi engedély szám Km óra állás: 
    

Felek az átadás-átvételkor meglévő esztétikai hibákat alább írásos formában tűntetik fel. 

Állapot Átadáskor Visszavételkor 
Km óra állás   
Üzemanyag mennyiség 1/4, ½, 1/1 1/4, ½, 1/1 
Karosszéria   
Fényezés   
Szélvédő   
Felnik   
Gumik   
Dísztárcsák   
Utastér   
Sérülések   
Sérülések jelölése 
 
 
 
 
 
 
 

  
Tartozékok   
Forgalmi engedély   
Biztosítás igazolás   
Elakadás jelző   
Eü doboz   
Láthatósági mellény   
Gumiszőnyeg   
Megjegyzés: 
 
 

  

 

 Átadás Visszavétel 
Dátum, időpont   
Bérbeadó aláírása   
Bérlő aláírása   

 


