
EGYEDI GÉPJÁRMŰ BÉRLETI SZERZŐDÉS 
(Céges) 

 
 
amely létrejött az EKO-MENDY Kft. (székhelye: 1158 Budapest, Hűtő u. 1., adószáma: 14762273-2-
42, a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által vezetett cégjegyzékszáma: Cg.01-09-951970, 
telefonszáma: +36309362372 e-mail címe: info@ecorent.hu képviseli: Kovács Gyula ügyvezető önálló 
aláírási joggal) továbbiakban: mint Bérbeadó, 
 
másrészről …………………………………….. (székhelye: ……………………………….., adószáma: 
……………………., ……… a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  által vezetett cégjegyzékszáma:  
…………………………………., önálló cégjegyzési joggal rendelkező képviselője: 
……………………………ügyvezető) továbbiakban: mint Bérlő között az alulírott napon és helyen az 
alábbi feltételek szerint:  
 
 
1.) Bérbeadó bérbe adja, bérlő bérbe veszi a Bérbeadó tulajdonában illetve használatában álló 
alábbi gépjárművet:  
 
Gyártmány: 
Típus: 
Forgalmi rendszám: 
Forgalmi engedély száma: 
Alvázszám:  
 
2.) A Bérlő által a gépjármű vezetésére kizárólagosan feljogosított személy:  
 
…………………………………………, (lakóhelye: 
……………………………………………………………..., születési neve: ……………………………..….., 
születési helye és ideje: ……………….……………………….., anyja születési neve: 
………………………………., személy ig. száma: ……. lakcímkártya száma: …………………………. 
jogosítvány száma: ……………………………) 
  
3.) A bérlet határozott időtartama szól: 
 
A bérlet kezdő időpontja .............................. 
  
A bérleti időtartam vége (lejárati nap): ……………….. 
 
A bérlet időtartama a gépjármű átvételétől a Bérbeadó telephelyére történő visszaérkezéséig tart.  
 
4.) Bérleti díj: ……………………………………… 
 
Napi 500 km megtételét meghaladó használat esetén az utólagosan felszámításra kerülő extra km díj 
20 Ft +ÁFA/km. 
 
5.) Óvadék összege: ………………………..  
 
A bérleti díj és az Óvadék jelen szerződés aláírásával egyidejűleg kifizetésre került, annak 
megfizetését Bérbeadó jelen szerződés aláírásával elismeri és nyugtázza.  
 
6.) Bérlő kijelenti, hogy a gépjármű vezetője érvényes vezetői engedéllyel és a gépjármű vezetéséhez 
szükséges tapasztalattal rendelkezik.  
 
7.)Bérlő kijelenti, hogy a gépjármű vezetőjét tájékoztatta az Általános Szerződési Feltételekben 
foglaltakról, és tudomásul veszi, hogy a gépjármű vezetője által esetlegesen okozott kárért teljes 
anyagi felelősséggel tartozik.  
 
(8.) Bérlő kijelenti, hogy a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező Általános Szerződési 
Feltételeket megismerte, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, annak egy 
példányát egyidejűleg aláírta és átvette.  
 



9.) Bérlő a gépjárművet üzemképes, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban érvényes 
forgalmi engedéllyel átvette, az átvétel során kiállított és Bérlő által aláírt állapotfelvételi lap jelen 
szerződés 2. számú mellékletét képezi.  
 
 
Budapest, 2022. ……………. 
 
 
 
 
 
                                                                       
………………………                                                              ……………………… 
            EKO-MENDY Kft.  
                  Bérbeadó                                                                                                           Bérlő 


