UTÁNFUTÓ BÉRLETI SZERZŐDÉS
amely létrejött
Név/Cégnév:Jövőép-Szer Kft
Cégjegy.szám 12-09-009407
Székhely: 2640 Szendehely Béke utca 24
Adószám:25455610-2-12
Személyigazolvány szám:872567LA
Tel:0670-3323696
E-mail:info@minibusrental.hu
mint Bérbeadó,
Cégnév/Név:
Cégjegyzékszám/Nyilvántartási szám:
Székhely/Cím: Adószám:
Telefonszáma:
mint Bérlő
között a …………t forgalmi rendszám …………….. alvázszámú, SULLER
gyártmány ,
Sárga ponyvázott. utánfutóra
vonatkozólag, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:
1. Szerződő felek megállapodnak, hogy 201………. napjától 201………. a jelen szerződés 1. számú elválaszthatatlan mellékletét képező
átadás-átvételi jegyzőkönyv mellett Bérbeadó
bérbe adja, bérlő
pedig bérbe veszi a fent részletezett utánfutót annak tartozékaival és alkotórészeivel együttesen.
2.

Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlet időtartama alatt az utánfutó műszakilag alkalmas a rendeltetésszerű használatra.

3.

Bérlő kijelenti, hogy az utánfutót kipróbálta, annak teljes műszaki tulajdonságáról és kezeléséről őt Bérbeadó részletesen tájékoztatta.

4.

A bérlő köteles az utánfutót 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. A bérlő köteles a neki
átadott okmányokat gondosan kezelni, a rongálódástól megóvni. Bérlő köteles a birtokában és használatában álló utánfutót a rendelkezésre
álló összes eszközzel megvédeni a lopással szemben, így azt használaton kívül minden esetben, bármilyen csekély időre is, lezárni, az
utánfutóban értéket nem hagyni, az utánfutóval lehetőleg őrzött vagy zárt helyen parkolni, és egyébként az utánfutó magára hagyásakor
fokozott körültekintést tanúsítani.
Bérlő vállalja, hogy az utánfutót 21 éven aluli személy nem vontathatja.

5 . Szerződő felek megállapodnak, hogy a napi gondozás és átvizsgálás a Bérlő feladata, minden egyéb javítás és műszaki
mentés bérbeadót terheli.
6.

Szerződő felek megállapodnak, hogy a Bérlő minden rendkívüli eseményről köteles Bérbeadót is értesíteni és vállalja, hogy az utánfutó
rongálása, ellopása esetén Bérbeadót értesíti először és az akkor kapott információk szerint jár el, amennyiben Bérbeadó saját
helyszínelőjét a helyszínre küldi – Őt ott megvárja. Balesetnél a bérlő köteles továbbá kellő gondossággal eljárni, az ügy tisztázására
mindent megtenni, a káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát beszerezni (különösen a másik jármű rendszáma, a
tulajdonos/vezető neve, címe, tanúk neve, címe, helyszínrajz, fénykép készítése). A bérlőnek nincs megegyezési joga, a Bérbeadó
sérelmére semminemű elismerő nyilatkozatot nem tehet.
A Bérbeadó semmilyen módon nem felelős a bérlő és utasai testi épségéért, valamint egy esetleges baleset miatt bekövetkezett sérülésekért
vagy akár halálesetért.
Bérbeadó nem felel bérlő azon káraiért, amelyeket őt az utánfutó esetleges meghibásodásaiból eredendően érik.

Bérlő tudomásul veszi, hogy a járműben vagy a járművel másnak okozott károkért teljes anyagi felelősséggel tartozik. Amennyiben a
biztosító a bérlőnek felróható okból nem, vagy csak részben fizet, akkor a bérbeadó részére okozott kárt megtéríteni köteles. Fennáll a
fizetési kötelezettsége akkor is, ha a kárért a károsulttal szemben a bérbeadó már helyt állt. A kaució összege ilyen esetekben visszatartható
mindaddig, míg a káresemény lezárásra nem került. A bérlő köteles a káresemény rendezése érdekében jóhiszeműen együttműködni,
dokumentációt átadni. Kárnak tekintendő a bírság, vagy más hatósági szabálysértés miatti igényérvényesítés is.
7. Szerződő felek rögzítik, hogy Bérbeadót terheli az utánfutó súlyadójának, kötelező felelősségbiztosításának és az éves Pest megyei
autópályadíj mindenkori megfizetése.Bérlő tudomásul veszi, ha neki felróható módon károsítja az utánfutót a bérlőt terheli a kár megfizetése.
Méret:

Kicsi 200x125x150

Közepes
250x150x180

Nagy 300x155x184

Motor szállító

Napi bérleti díj:

2500Ft+ Áfa / nap

2800Ft + Áfa / nap

3000 Ft + Áfa / nap

3 150 Ft + Áfa / nap

Kaució

30000Ft

Jelen szerződés keretén belül 1 órás bérlés esetén is egy napi díj kerül kifizetésre

Bérlő tudomásul veszi, hogy az utánfutó tartozékainak elveszítésével, vagy megsemmisülésével (pl. forgalmi engedély hálózati csatlakozó,
,kerékék stb…) járó költségek őt terhelik.
7. .A bérlet ideje alatt felmerülő egyéb költségek ( parkolás, rév, Pest megyén kívüli úthasználati díj stb.) a bérlőt terhelik.
8

A bérleti idő alatt elkövetett szabálysértésekért (gyorshajtás, szabálytalan parkolás, egyéb szabálysértések, stb.) Bérlő teljes felelősséget
vállal és tudomásul veszi, hogy azok költségei őt terhelik, egyben hozzájárul adatainak kiadásához a rendőrségi és egyéb szabálysértésivagy büntető eljárásokkal kapcsolatosan.
A Bérlő a bérleti díj megfizetésére köteles arra az időszakra, amely a bérleti idő alatt bérelt utánfutóban keletkezett totálkáros állapotot el
nem érő károk javítására irányul. Ezen megtérítési kötelezettség nem terjedhet túl az utánfutó kijavítási idején. Bérlő minden esetben
köteles továbbá a bérleti díjat a javítás teljes időtartama alatt megfizetni és a bérbeadó egyéb kárát, költségét megtéríteni.

9.

A Bérlő köteles az utánfutót és tartozékait a megjelölt helyen és időpontban - a normál amortizációt figyelembe véve - az átvételkorival
megegyező állapotban visszaadni. Amennyiben a bérlő az utánfutót rendeltetésellenesen használta, az különlegesen szennyezett, az ebből
származó kárt és költségeket a Bérlő tartozik megtéríteni. A bérleti szerződés bérlő általi megszegése esetén vagy amennyiben a bérlet
letelte után a bérlő az utánfutót kellő indok nélkül nem szolgáltatja vissza, bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani,
illetve az utánfutót a bérlőtől (akár a szükséges önhatalom eszközével is élve) visszavenni, a Bérlő költségére elszállíttatni. Ugyanígy
jogosult. Bérbeadó a szerződést felmondani és az utánfutót bérlőtől visszavenni, ha bérlő a fennálló tartozását a bérbeadó felszólítása
ellenére sem rendezi.

10. Felek rögzítik, hogy amennyiben a bérlő a bérleti szerződés lejártát követően az általa bérelt utánfutót a bérbeadónak nem szolgáltatja
vissza, illetve a bérleti szerződést nem hosszabbítja meg, vagy a késedelmét nem menti ki, úgy bérbeadó joggal vélelmezheti, hogy az
utánfutóra nézve a bérlő a Btk. 372§-ba ütköző sikkasztást követte el, s ezért a bérbeadó jogosult a bérlővel szemben feljelentést tenni,
illetve az utánfutót köröztetni. Ugyanígy járhat el a bérbeadó, ha más körülmények a fentebb említett vélelmet megfelelően megalapozzák.
11. Bérlő bármely, bérbeadó felé fennálló fizetési késedelme esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi
kamatot köteles megtéríteni.
12. A jelen bérleti szerződést cégszerűen aláíró természetes személy egyben készfizető kezességet vállal a Bérlő Bérbeadó felé fennálló
valamennyi fizetési kötelezettsége tekintetében.
13. Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során együttműködve kötelesek eljárni. Minden olyan körülményről, akadályról, amely a jelen
szerződés teljesítése szempontjából lényeges, egymást haladéktalanul kötelesek értesíteni. Jelen szerződéssel összefüggő minden értesítést,
egyéb közlést szerződő felek írásban, ajánlott-tértivevényes levél formájában, vagy e-mail útján kötelesek egymás felé megtenni, a jelen
szerződésben megadott címre küldve. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az így másodszor elküldött levél a postára adástól
számított 5. napon akkor is a címzetthez megérkezettnek tekintendő, ha az „ismeretlen”, „elköltözött”, „cím elégtelen”, „nem fogadta el”,
vagy „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.
14. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden jelen szerződés szempontjából releváns adatban bekövetkező változásról 3 munkanapon
belül írásban, igazolható módon értesítik a másik felet. Amennyiben bármelyik fél elmulasztaná ezt a kötelezettségét, az ebből eredő
kárfelelősség korlátlanul fogja terhelni.
15 .Bérbeadó és Bérlő kijelentik, hogy magyar állampolgárok / magyarországi székhellyel rendelkező személy, szerződéskötési képessége nem
korlátozott / csőd- vagy felszámolási eljárás hatálya alatt nem áll, és ilyen helyzet bekövetkezése sem fenyegeti.
16. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
Szerződő felek jelen bérleti szerződést annak elolvasása, megértése és közös értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag saját kezűleg / cégszerűen aláírták.

…………………………..
Bérbeadó

……………………………..
Bérlő
30.000 Ft kauciót 201……………..én átadtam

Csatlakozófejet átadtam.:
Budapest 201……………..
Elvitte:

