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(Bérbeadó és Bérlő a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott napon és 

helyen az alábbi feltét elek szerint: 

l. A Szerződő Felek 

Bérbeadó kij elenti és szavatolja, hogy az általa bérbe adott gépjárm ű felett re ndelkezni j ogosult és annak 

bérbeadására jogos u It. 

Bé rlő képvise lője büntetőjog i fe l e lőssége tudatában kij elenti és szavatolj a, hogy Bérlő nem áll végrehajtási 

eljárás alatt, adótartozássa l nem rendelkezik, a társaság fi zetésképtelenségével fenyegető helyzet nem 

következett be, továbbá a sze rződéses tárgyalások során a Bérbeadó részére hite les táj ékoztatást nyúj tott saj át 

gazdasági, pénzügyi helyzet e t ekintetében, és e lőre láth atóan képes a j elen sze rződésben vállalt köte lezet tsége i 

telj esítésé re, ideértve a ki egészítő biztosítékok nyújtásának vállalt kötelezet tségének teljesítését is. 

2. A szerződéses iratok 

A jelen szerződ és mellékletét és elválaszthatatlan részét képezik az alábbi iratok : 

l) a gé pjármű át adás-átvételi jegyzőkönyve, amelyet a Felek a gépjá rmű átvételeko r csato lnak a jelen 

sze rződ és hez . 

3. A szerződés tárgya 

A j elen szerződés tárgya, a Bé rlő által bérbe vett a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező PAB 309 f rsz-ú 

személygépjármű és annak valamennyi t artozéka (így különösen indítókulcs, forga lmi engedély, biztosítási 

dokumentumok; a továbbiakban együtt: Jármű) Bérbeadó általi bérbeadása, ill et ve Bérlő általi bérl ése. 

4. A szerződés időtartama 

A j elen sze rződés mindkét fél általi aláírása napj án, a 3. pontba foglalt t áblázatban megj elölt fu tam i dő lejártá ig, 

hatá rozot t i dő re jön létre. Felek kifejezetten megá llapodnak, hogy a jelen szerződés a határozot t idő elt elte 

utá n, Bérbeadó tiltakozása hiányában sem alakul át határozat lan idő ta rtamúvá abban az eset ben, ha Bérlő a 

Já rművet t ovább használj a, a szerződés ilyen esetben is megsz űnik. Az ilyen joga lap nélküli haszná lat idej ére a 

Bérbeadót a bérleti díj két szeresének megfe lelő é rté kű használat i díj illet i meg. 



Wármű forgalmi rendszáma: PAB 309 

Wármű gyártmánya: Mercedes-Benz 

~ármű típusa: Via no 

llármű alvázszáma: VVDF63981313860917 

ármű motorszáma: 64289041523679 

Forgalmi engedély száma JM67109 

A birtokba vételkor a kilométer szám láló műszer által r;.'k<Ja~JWv _ / . 
~o:s-0 ~6 · elzett érték (km-óra állás): ... 10.1...0.?..\ .... ... C:.~.~·. -". 

Szerződés futamideje (lejárata): 2020. augusztus 17. naptól- 2020. augusztus .... 1..'?. · 
Birtokba lépésének időpontja 2020. augusztus 17. 

5. Bérleti díj, költségek megtérítése 

A bérleti díj mértéke naponta bruttó 15.000 Ft. A bérl eti díj abban az esetben is felszámításra kerül, ha a Jármű 

káresemény vagy egyéb ok miatt- szerviz, karbantartás, stb. - időlegesen nem használhat ó. 

A bérlő tudomásul veszi, hogy a gépjárművet teli tankkal és tisztán adja v issza a bérbeadó részére. Ennek 

hiányában a bérbeadó 5000 Ft- os takarítási díjat számol fel. 

A bérleti díj a bérleti időszak lejártát követően utólag esedékes. Bérbeadó a bérleti időszakra vonatkozó számlát, 

a bérleti időszak lejártát követően 10 napon belül köteles a Bérlő részére elküldeni, és Bé rlő köteles a számla 

összegét a számla kézhezvételétől számított 10. napig banki átutalással kiegyenlíteni bérbeadóna k az OTP Bank 

Nyrt-nél vezetett 11714006-20462020-00000000 számú számlájára. 

A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben meghatározott bérleti díjat Bérbeadó a szerződéskötéskor érvényben 

és hatályban l évő adók, díjak, költségek és egyéb szabályozók alapján kalkulálta. Arra t ekintettel, hogy a j elen 

szerződés tartós jogviszonyt hoz létre a Felek között, a Felek kifejezetten kikötik a Bérbeadó egyoldalú 

szerződésmódosításának jogát arra az esetre, ha a J árműve l kapcsolatosan az őt terhe l ő, től e függetl en adók, 

díjak, költségek és egyéb szabá lyozók Bérbeadótól függetlenül eme lkednek - így különösen új adók / ill etékek/ 

költségnemek bevezetése, meglévők mértékének növekedése esetén. 

Késedelmes fizetés esetén Bérbeadó jogosult - a késedelemmel érintett félév e lső napján érvényes magyar 

jegybanki alapka mat nyolc százalékponttal növelt értékű- késedelmi kamatot érvényesíteni. 

A Bérlő bármilyen szerződésszegésébő l vagy egyéb károkozó magatartásából, illetőleg a fele lősség i körébe 

tartozó bármilyen egyéb körülményből eredő, jelen szerződés sze rinti Bérbeadéi igény biztosít ására 

vonatkoznak, azokból Bérbeadó minden ilyen igényét kielégítheti. 

6. Felek kapcsolattartása 

Felek a j elen szerződésse l összefüggő jognyilatkozataikat tértivevényes levél útján, halaszt hatatlan értesítés i 

kötelezettség esetén telefonon közölhetik, az alábbi kapcsolattartó személyek, illetve elérhetőségek útján: 

Ka pesalatta rt ó: 

E-mail: 

Tel.: 

Bérbeadó részéről: 

Hámori György 

hamori.gyorgy@zugsport.hu 

+36 70 795-40-81 

Bérl~zéről : ~'(~ 
.. ............. ~ ....................... .... .. 

-:fO- 6 J 2- ~23G +36 .......................................... .... .... .. . 
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Berbeadó a Bérlő és képviselője, kapcsolattartója, mint vele ügyfélkapcsolatban álló személy(ek) adatait a 

jogszabályok biztosította keretek között a Szerződés teljesítése céljából kezeli, amely adatkezeléshez a Bérlő és 

képviselője, kapcsolatta rtája hozzájárul. Bérlő köteles az adatai ba n bekövetkező bármilyen változást 

haladékta lanul bejelenteni a Bérbeadónak, ennek elmaradásából eredő mindennemű ká rét a Bérlő felel. Az 

értesítés kézhezvételéig az eredeti kapcsolattartó személytől , illetve kapcso lat tart ási címről szá rm azó 

nyilatkozatok joghatályosnak tekintendők. Bérlő tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a Bérbeadó a Bérlő 

adatait indokolt esetben - így például közigazgatási bírság kivetése, parko lási díj, pótdíj érvényesítése, 

közlekedési szabá lyszegés e lkövetőjére vonatkozó hatósági megkeresés esetén -jogosult az arra illetékesek 

részére a 2011. évi CXII. törvény 6.§ (5) bek. a, illetve b) pontjaszerint átadni. 

7. Kötelezettségek 

A Jármű átadásakor Bérlő köte les meggyőződni a Jármű megfelelő műsza ki állapotáró l. A Járm ű és az ahhoz 

kapcsolódó dokumentáció és tartozékokátadásakor Felek átadás-átvéte li jegyzőkönyvet vesznek fe l, melyben 

az esetleges apróbb, a Jármű rendeltetésszerű haszná latát érdemben nem befolyásoló hiányosságokat 

feltüntetik. A rögzített hiányosságak - feltéve, hogy azokra tekintettel a Bérlő az átvételt nem jogosult 

megtagadni -kizárólag a Jármű visszaszolgáltatásakor tartandó állapotfelmérés elősegítését szolgá lják, és nem 

keletkeztetnek semmilyen igényt Bérlő részéről ezek kijavítására, kicserélésére. A jegyzőkönyv Bé rlő álta li 

aláírásával a Jármű átvettnek minősül. 

A Bérleti díj tartalmazza a Járműnek a fenntartásával kapcsolatos, amindenkori tulajdonost terhe l ő adó l illeték 

l egyéb közteher jellegű általános költségeit, továbbá a Jármű biztosításának rendes díjait. 

A Jármű használatával kapcsolatos egyéb költségek, így különösen: 

üzemanyag, utólagosan vásárolt kenő anyagok költsége 

mosatás, autóápolási termékek költsége 

ablakmosó fo lyadék költsége 

parkolási, út- és autópá lyadíjak, komp és egyéb díjak 

bírságok 

biztosítási önrészek, önrész alattikárok költsége 

a já rmű nem rendeltetésszerű használatából származó költségek 

karbantartási költségek 

szerviz díjak 

tárolási díj 

a Bé rlőt terhelik. Minden, a Jármű haszná latáva l, karbantartásáva l, javíttatásáva l, szervizelésével kapcso latos, a 

bérleti díjban benne nem foglalt, a Bérl ő által vise l e ndő, de közvetlenül a Bérbeadóná l megjelenő költséget, 

ideértve a tulajdonoso n végrehajtható, Bérlő által okozott bírságokat va lamint büntetéseket is, Bérbeadó az 

érintett költséget/díjat 8 napos f izetési határidőmell ett hárítja a Bérl őre tovább . 

Bérlő köteles a jármű szerviz időtartamait betartani. Bérlő köteles a járművet Szakszervízben szervizeltetni. 

Bér lő köteles a szerviz igazoló lapj ait és a Jármű szervízkönyvének az adott szakszervíz álta l igazolt lappéldányait 

Bérbeadó részére minden adott tárgyhó végén máso lat ban átadni. 

Bérl ő köteles az átvett J á rm ű használata során a tő l e elvárható fokozott szakmai gondosságot tanúsítan i, a 

J árművet a rende ltetésének megfe le lően használni, és a Jármű használatáva l összefüggő va lamennyi j ogszabá lyi 

rendelkezést, illetve a J á rmű kezelési útmutatójában foglalt e l őírást betartan i, illetve ezen kötelezettségét 

betartani. 

Bé rlő a megfelelő gondosság körében köteles a Járművet úgy haszná lni, hogy azon károsodás ne keletkezzék. 

Rende ltetése llenes minden olyan használat, amely közúti közlekedésre nem alka lmas útpályán történ ik. 

Bérlő a J á rművet a Szerződésben rögzített színben, az átvételi jegyzőkö nyvben rögzített állapotban veszi át. 

Bér lő kizárólag a Bérbeadó e l őzetes hozzáj áru lásával j ogosult a Jármű színét megvá ltoztatni, il letve a J árművön 

bárm iféle feli ratot, grafikát, matricát, zászlót, ponyvát, táblát, illetve bárm ilyen reklámhordozót elhe lyezni . A 
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Szerződés megszűnésekor Bérlő köteles saj át költségén a Jármű felületét az eredet i ál lapotba visszaáll ítani. 

A J árművet Bérlő Magyarország területén jogosult használni. Amennyiben Bérlő e rendelkezést megszegi, 

felelős minden olyan kárért, amely enélkül nem következett volna be. 

Bérlő a J árművet kizárólag Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja harmadik személy használatába, 

illetve albérletbe. Nem minősülnek harmadik személynek a Bérlő tevékenységének végzése során, az ő 

érdekében, alkalmazottként vezetik a Járművet a Bérlő kizárólagos felelősségére. 

Bérlő a kár mege l őzése, enyhítése érdekében köteles a szakmai ismeretei alapján az adott helyzetben általában 

elvárható, fokozott gondosságot tanúsítani a Já rmű használata közben. E körben Bérlő köteles minden o lyan 

intézkedést megtenni, amely a Jármű károsodása, megsemmisülése és eltulajdonítása ellen védelmet biztosít. 

Bérlő köteles a napi üzembe helyezés előtt meggyőződni a Jármű és tartozékai megfelelő műszak i állapotáról 

(pl. fékek, fényszórók, irányjelzők). Bérlő köteles a napi üzembe helyezés előtt ellenőrizni a Jármű működéséhez 

használt folyadékok (pl. fék- és motorolaj, hűtővíz) szintjét, va lamint a gumiabroncsok megfelelő légnyomását. 

Bérlő köteles a Bérbeadót haladéktalanul írásban értesíteni, amint tudomására jut, hogy csőd-, felszámolási

illetve végrehajtási eljárást rendeltek el vele szemben. Az ennek elmaradásából eredő, Bérbeadónak okozott 

minden kárt vagy hátrányt köteles Bérbeadónak megtéríteni. 

Bérbeadó jogosult a rendeltetésszerű használatot, illetve a karbantartás, j avítás szükségességét bármikor, Bérlő 

e lőzetes figye lmeztetése nélkül is el lenőrizni. E célból Bérbeadó jogosult Bérlő székhelyére, telephelyére, ill etve 

általa bérelt egyéb t erületre bemenni, Bé rlő pedig köteles a belépést, valamint (he lyszíntő l függetlenül ) a 

járműhöz történő hozzáférést biztosítani és a Jármű használatára vonatkozó felvilágosítást megadn i, a Já rm ű 

műszaki átvizsgá lását biztosítani. E rendelkezés megsértésével Bérbeadónak okozott károkért Bérlő köte les 

helytállni. Ha a Bérlő a gépjármű e llenőrzését bármilyen módon akadályozza vagy meggátolja, a Bérbeadó a 

Szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani. A jelen pont alapján, munkanapokon 6 és 22 óra között 

végrehajtott intézkedések nem minősülnek a Bé rlő szükségtelen háborításá nak. 

Amennyiben Bérlő a bérleti díj vagy bármely fizetési köte lezettség teljesítésében tekintetében 15 napot 

meghaladó késedelemben van, illetve bármely egyéb rendkívüli felmondási ok következne be, Bérbeadó 

jogosult a Jármű használatát t echnikai vagy mechanikus eszközzel korlátozn i, i l letve megakadályozni. Bérbeadó 

ezen intézkedése nem mentesíti Bérlőt az esedékes, valamint az intézkedés idejére eső bérleti díj megfizetése 

alól, illetve a Já rmű használatának korlátozása miatt semmilyen jogcímen nem jogosult kártérítésre vagy 

kárta lanításra. Bérbeadó j ogosult a j elen pont szerinti eszköz alkalmazásával és eltávolításáva l összefüggésben 

felmerü It va lamennyi költségét és kárát Bé rlőtől követelni. 

A Bé rlő kötelessége hogy a J ármű köte l ező karbantartási munkáit, valamint a gyártó által e l ő í rt i d őben és 

kilométeróra állásnál, illetve az egyéb, a gépjármű épségét és kifogástalan műszaki állapotát biztosító, il letve a 

közlekedésbiztonság érdekében szükséges j avításokat elvégezt esse. Amennyiben a Bé rlő fenti kötelezettségét 

elmulasztja vagy késedelembe esik, úgy az ebbő l eredő károkért fe lel. 

Bérlő saját felelősségére használja a Járm űvet, azaz a J ármű rendeltetésszerű és szerződésszerű, a J árműben, a 

Fe lek vagyontárgyaiban, illetve harmadik személyek életében, testi épségében és vagyonában bekövetkezett 

bárminemű károsodásától mentes haszná latáért korlátlan és közvetlen felelősséget vállal. Bérlő vétkességre 

tekintet nélkül, a fokozott veszéllyel járó t evékenységért fennálló objektív felelősség alapján teljes körűen felel 

a Já rmű haszná latából eredő mindennemű károkozásért mind a Bérbeadóval, mind harmadik személyekkel 

szemben. E tekintetben kizárólag a Bérlő minős ül a fokozott tevékenység folytatój ának. Harmadik személyeknek 

a J árműve l kapcso latos, Bérbeadóval szembeni bármilyen kártérítési igénye aló l Bérlő köteles a Bérbeadót 

mentesíteni, az ennek elmaradásából a Bérbeadónál fe lmerült mindennemű kár, költség vagy egyéb hátrány 

megté rítését Bérbeadó követelheti a Bér lőtőL Fentieken túl a Bérlő felel a Bérbeadóval szemben a Járműben 

esett bármilyen okból bekövetkező károkért, ideértve a harm adik személyek által okozott károkat is, valamint 
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azokat a károkat is, amelyek viselésére senki sem kötelezhető . Bérlő kizárólag akko r és annyiban mentesül a 

jelen pontban vállalt kárfelelősség alól, amennyiben a kárt a Bérbeadó szándékos vagy súlyosan gondatlan 

magatartása okozta, vagy amennyiben a biztosító a kárt megtérítette. 

A J á rműve l összefüggő bármilyen káresemény bekövetkezése esetén a Bé rlő köteles azt a Bérbeadónak rövid 

úton azonnal (telefax, e-mail) bejelenteni. A Káresemény miatt a Bérlő a Bérbeadóval szemben semmi nemű 

követelést nem támaszthat, a Káresemény következtében- így különösen a Biztosítássa l kapcsolatos eljárássa l 

összefüggésben - fe lm erülő minden költség, hátrány és fe lelősség a Bérlőt terheli. A Bérlő köte les a 

Ká reseménnyel kapcsolatos bejelentésekés intézkedések során a Bérbeadóval együttműködni. A Bérlő köteles 

továbbá megtenni haladéktalanul azokat a káreseménnyel kapcsolatos egyéb bejelentéseket és intézkedéseket 

harmadik személyek, illetve hatóság felé, amelyek a kárrendezés miatt feltétlenül szükségesek, illetve ame lyek 

által a feleket ért vagy érő kár és költség, illetve ezek felmerülésének veszélye csökkenthető vagy 

kiküszöbölhető. Ezért minden káresemény megtörténtekor javasolt a rendőri intézkedés, ennek elmulasztásából 

származó minden hátrány és felelősség Bérlőt terheli. Bérlőnek haladéktalanul el kell juttatnia a Bérbeadóhoz a 

Káreseménnyel kapcsolatban keletkezett összes iratot, leve let, esetleg határozatot. 

Bármely biztosítási Káresemény (ideértve a nem saját-hibás, a balesetért felelős j á rmű köte lező 

felelősségbiztosítása által elvben fedezett kárt is) esetén a Biztosítási szerződés szerint i önrész, továbbá a 

Káreseménnyel kapcsolatos és a biztosító által nem fedezett költségek megfizetése a Bérlő kötelezettsége. 

Felek rögzítik, hogy a Biztosító által fizetett kártérítés összege Bérbeadót illeti. Amennyiben a biztosító a 

Káresemény során bekövetkezett károsodás mértékét a Biztosítás alapján totá lkárna k minős íti , ebben az 

esetben Bérbeadó értékesíti a roncsot, és az abból befolyó összeg Bérbeadót illeti. 

Amennyiben a Biztosító a kár kifizet ését bármely okból megtagadja, így kü lönösen, de nem kizá rólag azon okbó l, 

hogy a biztosítási szerződésbe n e lő írt valamely vagyonvédelmi berendezés hiányzott, vagy az nem lett üzembe 

helyezve, a Bérlő a Bérl eti t árgyhoz t artozó ku lcsokka l hiánytalanul vagy forga lmi engedéllyel nem tudott 

elszámolni, vagy a Bérl ő egyéb, a Biztosításbó l fakadó köte lezettségeit megsértette, az ebből e redő minden 

következmény és fe l e lősség a Bérlőt terheli. Amennyiben a Káresemény bekövetkezésének időpontjában a 

biztosító kockázatviselése nem áll fenn - és ez nem a Bérbeadónak f elróható okból következik be-, 

helyreállítható (javítható) kár bekövetkezése eset én a Bérbeadó a J á rművet a Bérlő költségén helyreállíttatja 

(javíttatja). 

A Sze rződés a határozott idő lej ártával, a Felek közös megegyezésével, Bérl ő rendes fe lmondásáva l, a Fe lek 

valamelyikének rendkívü li felmondásáva l, illetve a J ármű ellopása vagy totá lkára esetén szűn i k meg. Felek a 

Szerződ ést közös megegyezéssel, írásban bármikor megszüntethetik. 

8. A Jármű visszavételének szabályai 

A Bérbeadó fe lhívja a Bérlő figye imét arra, hogy a J á rmű tulajdonosaként megilleti a tu lajdonvédelem eszköze. 

Ennek keretében a re ndeltetésszerű használatot bármikor jogosult - a Bérlő arányta lan zavarása nélkül -

e ll e nőrizni, valamint abban az esetben, ha a jelen szerződés megszűnne és Bérl ő elmulasztaná a J árművet 

haladékt alanul visszaadni a Bérbeadó részére, úgy azt a Bérbeadó jogosul t v isszavenni. Ez utóbbi esetre a Bérl ő 

a jelen szerződés aláírásáva l kifejezett kötelezettséget vállal az alábbiakra : 

Bérbeadó részére lehetövé teszi a Já rmű visszavételét , így kül önösen l ehetővé teszi a Bérbeadó 

belépését a Bé rl ő érin tett telephelyére és az onnan törté nő kih aj tást, 

Bérbeadó eljárása ellen semmilyen módon nem lép fel és őt nem akadá lyozza, így különösen lemond 

a birtokvédelem Bérbeadóva l szembeni alka lmazásáról, va lamint 

minden támogatást és információt megad a J ármű Bérbeadó álta li v isszavételéhez. 

Bé r l ő a fent i kötelezettségeit arra az esetre is vállalj a, ha a Bérbeadóval szemben elszámolási igénye vagy akár 

vitáj a állna fenn, arra tekintettel, hogy a Bér l őt a J ármű vonatko zásá ban visszata rtási jog nem ill eti meg, illetve 

azt a Fe lek kifej ezetten kizá rj ák. 
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Bérlő a fenti kötelezettségvá llalásai megszegése esetén kötbért tartozik fizetni a Bérbeadó részére, amelynek 

összege a jelen szerződés szerinti bruttó havi bérleti díj összegének hatszorosa. A kötbéren felüli kárt, 

amennyiben a Jármű visszavétele a Bérlő érdekkörében felmerült okból meghiúsul, a Bérbeadó jogosult a 

Bérlőtől követelni. 

Bérbeadó tájékoztatja a Bérlőt, hogy a Jármű visszavételére harmadik személyt megbízhat, aki azonban kizárólag 

a Bérbeadó törvényes képviselője által aláírt, eredeti meghatalmazással igazolhatja magát, amelyet köteles a 

Bérlő részére átadni. Bérlő kizárólagosan felel az abból eredő kárért, ha a Járművet nem a Bérbeadó által 

ténylegesen megbízott személy részére adja át. Kétségesetén a Bérlő köteles a Bérbeadó kapcsolat tartójáná l a 

megbízott személyét e llenőriztetni. 

9. Záró rendelkezések 

Amennyiben a jelen szerződés és mellékletei bármely része érvénytelennek bizonyulna, úgy ez nem érinti a 

szerződés egészének érvényességét. Felek ilyen esetben kötelesek az érvénytelen rendelkezés helyett annak 

gazdasági rendeltetéséhez legközelebb álló, illetve a felek akaratának leginkább megfelelő, érvényes 

rendelkezést alkalmazn i. 

Felek rögzítik, hogy Bérbeadó nem gyártója, illetve nem eladó ja a Já rműnek, ezért a jelen szerződésben rögzített 

kötelezettségein t úl nem tartozik egyéb kellékszavatossági igények teljesít éséért A Jármű átvételét megelőzően 

Bérlő minden tekintetben meggyőződött a Jármű haszná latra va ló alkalmasságáról, így Felek a Bérbeadó 

felelősségéta használatra va ló alkalmasság tekintetében - Bérbeadó szándékos magatartását kivéve - kizárják, 

és Bérlő erre hivatkozva nem jogosult a Szerződést felmondani. 

Bérbeadó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs a Járműre vonatkozóan olyan joga, amely a Bérlőt a 

haszná latban korlátozza vagy megakadá lyozza. 

A jelen szerződésre a magyar jogot kell alkalmazni. A jelen szerződésben nem szabá lyozott kérdésekben a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alka lmazandó. A jelen Szerződés kizárólag írásban 

módosítható, beleértve a jelen rendelkezést is. 

A jelen szerződés 6 számozott oldalból áll, és négy példányban készü lt, melyből két-két példány Bérlőt, illetve 

Bérbeadót illet. A je len szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 

Ke lt: Budapest, 2020. augusztus 17. 
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Gépjármű átadás-átvételi ellenőrzőlap 

Karosszéria ellenőrzése : 

1. 'E? E? l 2. 

Átadáskor történő külsérelmi nyomok leírása (l): 

Átvételkor történő külsé relmi nyomok leírása (2): 

Utastér esztétikai ellenőrzése: Üzemanyagszint: 

' -1- • , 
Atadáskor: -(l \1\j~ Átadáskor : teQ_e_ 

Átvét elkor: Átvételkor: ~ 

Gépjármű papírjainak ellenőrzése (forgalmi engedély, dosszié)! 

Átadás: 

)a-2_a o f,- Ef ,f(j 
Átvétel: 

~~z-.~ ot /'l . 
(dátum, név) (dátum, név) 

A fent említett e llenőrzés során minden káreseményt, hibát illetve el térést szöveges leírássa l 

valamint az arról készült fotó készítésével ke ll igazolni. 






