
GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ IGAZOLÁS 

amely létrejött egyrészről 

Zuglói Sport-és Rendezvényszervező Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 1149 Budapest, Kövér Lajos utca 5. 

Cégjegyzékszám: 01-09-952368 
Adószám: 23088441-2-42 

Bankszámlaszám: 11714006-20462020-00000000 
Képviseli: Hámori György ügyvezető 

valamint 

név: Zene a Jövőért Alapítvány 
Cím: 7632 Pécs Nagy Imre út 116 

Személyi igazoiványi szám: 

1. A szerződés tárgya 

A jelen szerződés tárgya, a Bérlő által bérbe vett a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező NGW 730 

frsz-ú gépjármű és annak valamennyi tartozéka (így különösen indítókulcs, fo rgalmi engedély, 

biztosítási dokumentumok; a továbbiakban együtt: Jármű) Bérbeadó általi bérbeadása, illetve Bé r lő 

általi bérlése. 

~ármű forgalmi rendszáma: NGW730 

Uármű gyártmánya: Volkswagen 

Jármű típusa: Crafter 

Jármű alvázszáma: Wv1ZZZ2FZC7007549 

ármű motorszáma: CKUB 

Forgalmi engedély száma HP38323 

Szerződés futamideje (lejárata): 2020. 11.13 péntek 2020.11.14 szombat 

Birtokba lépésének időpontja 2020. 11.1 i .n.>ntok ..... ............ óra ................... perc 

Gépkocsivezető neve Batyi Róbert 

Anyja neve: 
Harang Borbála 

Szül. hely, idő: Szombathely, 1978.12. 08. 

2. A szerződés időtartama 

A jelen szerződés mindkét fél általi aláírása napján, a 1. pontba foglalt t áblázatban megjelö lt futamidő 

lejártáig, határozott időre jön létre. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a jelen szerződés a 

határozott idő eltelte után, Bérbeadó tiltakozása hiányában sem alakul át határozatlan időtartamúvá 

abban az esetben, ha Bérlő a Járművet tovább használja, a szerződés ilyen esetben is megszűnik. 



3. Bérleti díj, költségek megtérítése 

A gépjárművet a Bérbeadó bruttó 15 OOO Ft/nap (minden megkezdett 24 óra egy bérleti napnak 

számolandó) bocsátja Batyi Róbert rendelkezésére . Egyúttal vállalja, hogy amennyiben a gépjárműben 

esetlegesen kárt okoz, azt a bérbeadó részére teljes mértékben megtéríti. 

Bérlő a járművet kizárólag Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja harmadik személy 

használatába. 

4. Felek kapcsolattartása 

Felek a jelen szerződéssel összefüggő jognyilatkozataikat tértivevényes levél útján, halaszthatatlan 

értesítési kötelezettség esetén telefonon közölhetik, az alábbi kapcsolattartó személyek, illetve 

elérhetőségek útján: 

Bérbeadó részéről: 

Ka p c so l atta rt ó: Lovas Zoltán 
lovas.zoltan@zugsport.hu 
+ 36 30/367 27 67 

E-mail: 
Tel.: 

Kelt: Budapest, 2020. 11.13 

Zuglói Sport- és Rendezvé yszervező Nonprofit Kft. 
Hámori G örgy s.k, 

Bérbeadó 
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Bérlő részéről : 

Batyi Róbert 
batyirobert@gmai l.com 
+36 70 622 22 36 

..... ~ .... ~ ......... . 
Batyi Róbert 

Bérlő 



Gépjármű átadás-átvételi ellenőrzölap 

Karosszéria ellenőrzése: 
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1. 2. 

Átadáskor történő külsérelmi nyomok leírása (l): 

Átvételkor törté nő külsére lmi nyomok leírása (2): 

Utastér esztétikai ellenőrzése: Üzemanyagszint: 

Átadáskor: tiszta, ápolt Átadáskor: tele tank 

Átvételkor: ...... .............................. ........ . Átvételkor: .... :-:/cr:-:./.~.-... f.":.~ ... ~ ....... . 

Gépjármű papírjainak ellenőrzése (forgalmi engedély, dosszié)! 
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(dátum, név) (dátum, név) 

A fent említett e llenő rzés során minden káreseményt, hibát illetve eltéréstszöveges leírással 

va lam in t az arról készült fotó készítéséve l kell igazolni. 






