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BÉRLETI SZERZŐDÉS 

Mely létrejött egyrészről Bácsi Tamás egyéni vállalkozó 68409825-2-29, mint Bérbeadó, másrészről: 

BÉRLŐ NEVE: 
 

 

BÉRLŐ CÍME: 
 

 

ANYJA NEVE: 
ADÓSZÁMA: 

 

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: 
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 

 

JOGOSÍTVÁNY SZÁMA: 
 

 

TELEFONSZÁM: 
 

 

BÉRELT JÁRMŰ RENDSZÁMA: 
 

 

BÉRELT JÁRMŰ TÍPUSA: 
 

 

ÁTVÉTEL IDEJE: 
 

 

VISSZAADÁS IDEJE: 
 

 

BÉRELT NAPOK SZÁMA: 
 

 

NYILATKOZAT: 
Mint Bérlő vállalom, hogy a szabálysértési és/vagy a parkolási díjakat utólag is kifizetem. Teljes körű jogi és anyagi 
felelősséggel tartozom a bérleményért. Köteles vagyok a keletkezett kárt megtéríteni a bérbeadónak a kaució összege 
fölött is. Hozzájárulok, hogy a bérleti időszak alatt elkövetett szabálysértések esetén, a bérbeadó a személyes 
adataimat az eljáró hatóság részére kiadja. 
A bérlet megkezdése előtt fizetett kaució, a bérleti időszak alatt bekövetkezett, biztosítási önrész alatti, vagy a 
biztosító által nem térített károk, rongálások, nem rendeltetésszerű használatból eredő károk kiegyenlítésére szolgál. 
A jármű forgalmi engedélyét és kulcsát átvettem, ezek meglétéért teljes körű felelősséggel tartozom. A jármű 
esetleges eltűnése esetén a kulcs és a forgalmi engedély hiányában a jármű teljes értékéig anyagi felelősséggel 
tartozom. 
A jármű átvételekor, annak állapotát rögzítő fotók hitelességét elismerem. 
A bérleti időszak alatt a bérjárműben keletkezett mindennemű kárért teljes anyagi felelősséggel tartozom, 
függetlenül annak okától, okozójától. 
Hozzájárulok a személyes okmányaim lemásolásához. 
Ezen bérleti szerződést mindkét fél teljes bizonyító erejű magánokiratnak tekinti. 
 
              ………………………………………………………………….                                      …………………………………………………………….. 
                                    Bérbeadó                                                                                                          Bérlő 
 
Kelt: 
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BÉRLÉSI FELTÉTELEK: 

- A Bérlő minimum 22. életévét betöltött, minimum 2 éves „B” kategóriás jogosítvánnyal kell rendelkezzen. 
- A Bérlőnek a vontatásra vonatkozóan a KRESZ szabályai az irányadók! 
- A lakókocsi átvételekor szükséges iratok: személyi igazolvány, lakcím kártya, jogosítvány, adókártya 
- A LAKÓKOCSIBAN DOHÁNYOZNI TILOS! A LAKÓKOCSIBAN HÁZIÁLLATOT TARTANI, UTAZTATNI, SZÁLLÍTANI, 

BEENGEDNI TILOS! 
- A LAKÓKOCSI ÖSSZTÖMEGÉT TÚLLÉPNI TILOS!.  
- A LAKÓKOCSIT TEHERSZÁLLÍTÁSRA HASZNÁLNI TILOS! KERÉKPÁRTARTÓT FELSZERELNI TILOS! KERÉKPÁRT A 

BELSŐ TÉRBEN SZÁLLÍTANI TILOS! A LAKÓRÉSZBEN KIZÁRÓLAG AZ ODA ILLŐ, BENT HASZNÁLATOS 
TÁRGYAKAT LEHET SZÁLLÍTANI!  

- A TILALOM FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA A KAUCIÓ TELJES ELVESZTÉSÉT VONJA MAGA UTÁN! 
- A LAKÓKOCSIBAN KELETKEZETT KÁROKRÓL A TULAJDONOST HALADÉKTALANUL ÉRTESÍTENI KELL. 
- A LAKÓKOCSI JAVÍTÁSA KIZÁRÓLAG A TULAJDONOS HATÁSKÖRE, ETTŐL A TULAJDONOS ENGEDÉLYÉVEL 

LEHET ELTÉRNI. 
- AMENNYIBEN A SÉRÜLÉS VAGY HIBA A TOVÁBBUTAZÁST NEM TESZI LEHETŐVÉ,  A BÉRBEADÓVAL 

EGYEZTETVE SZAKMŰHELYBEN KIJAVÍTHATÓ. AMENNYIBEN A HIBA OKA NEM A NEM  RENDELTETÉSSZERŰ 
HASZNÁLAT, A SÉRÜLT VAGY HIBÁS ALKATRÉSZ BEMUTATÁSÁVAL A BÉRBEADÓ A JAVÍTÁS KÖLTSÉGEIT 
MEGTÉRÍTI A BÉRLŐNEK. 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK: 

- A bérjármű szakszerű átadása 2 órát is igénybe vehet, ezért az átadás-átvétel időpont megállapításánál a 
nyitvatartási időt figyelembe kell venni. Ettől eltérni előzetes egyeztetés alapján lehetséges.  

- Nyitvatartási időnk munkanapokon 8:00-tól 17:00-ig. 
- A lakókocsi egy vagy két db 11kg-os propán gázpalackkal kerül átadásra. A gázpalack cseréje kizárólag az 

azzal megegyező állagú, állapotú és korú palackra lehetséges. 
- A bérleti szerződés csak írásban, előleg megfizetése után tekinthető érvényesnek. 

 
- A szerződés a szerződő felek között jön létre, harmadik félnek át nem ruházható, további bérbeadási 

lehetőség kizárt. 
 

- A bérlő kötelessége, hogy a szerződésben meghatározott időpontig a járművet visszaszolgáltassa a 
bérbeadónak annak telephelyén. Amennyiben ez nem lehetséges késés miatt, arról a bérbeadót 
haladéktalanul tájékoztatni kell. A tovább használatnak és a késésnek annak mértékének megfelelően napidíj 
kerül levonásra felárral a kaucióból. 
 

- A lakókocsi kizárólag az Európai Unió területén használható, biztosítása addig terjed ki. 
 

- A bérlő kötelessége, hogy a lakókocsit az átvétel időpontjától körültekintően gondos tulajdonosi szemlélettel 
használja. 
 

- A bérlő korlátlanul felel minden olyan sérülésért karcolásokért, melyet faágak bokrok okoztak.    



 
   

KARAVÁN DOKTOR Bácsi Tamás Egyéni Vállalkozó 
adószám: 68409825-2-29 

karavandoktor@gmail.com 
Tel.: +36 20/271-7980 

4220 Hajdúböszörmény, Klapka György u. 26/A 

3

 
- A bérlő kötelessége hogy megtérítse az okozott kár következményeit is, pl: bérleti díj kimaradás. 
- A bérbeadó megtagadhatja a teljesítést, amennyiben az számára nem lehetséges. Ez különösen akkor áll 

fenn, amikor a bérleti időszak kezdete előtt közlekedési balesetből vagy elemi kárból adódóan a jármű 
kiadásra nem alkalmas. 

- A bérbeadó megtagadhatja a teljesítést, ha a Bérlő nem megfelelő műszaki állapotú vonójárművel jelenik 
meg, és az veszélyeztetné a bér lakókocsi biztonságát és rendeltetésszerű használatát. Ekkor a 
meghiúsulásért a bérlő tehető felelőssé, ezért köteles bérleti díjat megtéríteni a bérbeadónak. A hiba 
kijavítása után a bérlés megkezdhető.   

- A nem teljesített szolgáltatás esetén mindennemű jogi alapra hivatkozva kártérítési igény a Bérbeadó felé 
kizárt, kivéve, ha súlyos gondatlanság vagy szándékosság róható fel. A bérbeadó kötelessége azonnal 
visszafizetni minden megkapott összeget a Bérlőnek. 

- A Bérlő a bérelt lakókocsin nem hajthat végre semmilyen műszaki vagy optikai átalakítást. Az ezzel 
kapcsolatos helyreállítási költségeket a bérbeadó kiszámlázza a Bérlőnek. 

Fizetési Feltételek: 

- A szerződés kizárólag írásban, minimum 50% foglaló megfizetése mellett tekinthető érvényesnek. 
- A bérjármű átvételével egy időben a Bérlő köteles mindennemű hátralékát kifizetni a bérbeadónak. 

Ellenkező esetben a bérbeadás nem lehetséges. 
- Utalás esetén az összegnek meg kell érkeznie a bérbeadó számlájára a bérlési időszak kezdetéig. 
- Minimum bérlési időszak: 4 nap, főszezonban: 7 nap 
- A bérleti díj több részből tevődik össze.  

Napidíj: 13.000Ft 
Szervizdíj (oktatás, átadás-átvétel): 15.000Ft 
Gázfeltöltés palackonként: 15.000Ft 
Külső tisztítás: 8.000-16.000Ft-ig szennyezettségtől függően 
Belső tisztítás: 8.000-16.000Ft-ig szennyezettségtől függően 
WC tartály ürítése: 10.000Ft 
Kaució: 300.000Ft 

- A külső – belső tisztítás mindenképpen felszámításra kerül, ha a bérlő kitakarította a járművet akkor is. 
- A bérlő visszalépése esetén a bérleti díjat időarányosan köteles megfizetni a bérbeadónak. 
- A bérlési időszak előtt 7 vagy kevesebb nappal kerül lemondásra, akkor 100% bérleti díjat köteles 

megtéríteni a Bérlő a Bérbeadónak. 
 

A bérlet során bekövetkező károk kijavításáig vagy a biztosító kárrendezéséig a kaució összege a bérbeadónál marad. 
A javítás kizárólag gyári alkatrészekkel a gyártó által előírt technológiával történhet a tulajdonos bérbeadó 
engedélyével. 

Nyilatkozom mint bérlő, hogy a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz az oktatást és az információkat 
megkaptam a bérbeadótól. 

A bér jármű állapota, sérülései és tartozékai átadáskor és visszaadáskor is rögzítésre kerülnek egy adatlapon, 
melynek tartalmát elfogadom. 
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Rendszám:     
  átvételkor visszaadáskor 
      
Jármű forgalmi engedélye     
Nemzetközi biztosítási kártya     
Használati és üzemeltetési utasítás, mappa     
A lakóautó kulcsai gyári+HeoSafe     
25 méteres hosszabbító dob CEE csatlakozóval, és CEE – Dugvilla      
1 pár szintezőék táskával     
12 méter hosszú locsolótömlő      
1 db 10 L –es locsolókanna     
1 doboz Micropur 100g (Ezüstion)     
szórófejes flakon Mellerud speciális tisztítófolyadék     
Aqua Soft WC papír     
Aqua Kem Sachets a WC kazettába való     
Lábtekerő kurbli     
1 db pótkerék      
Gázpalack acél 1 vagy 2 db ……………………évjárat     
1 db tűzoltókészülék     
Edény készlet     
Led világítás távirányító nappali     
Led világítás távirányító étkező     
Truma klíma távirányító     
Truma bojler külső burkolat     
vonófejzár     
fellépő     
rongyszőnyeg     
4db kempingszék     
napellenző 2m lábakkal     
BigFoot     
akkumulátor     
víztartály sapka     
lefolyó dugók     
Hűtőszekrény polcok………db     
hűtőszekrény ajtó tartó………db     
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Rendszám: 

A jármű sérülései átadáskor: 

 

 

 

A fentiekkel egyetértek, és jóváhagyólag aláírom: 

Kelt: 

                   ........................................................                                                   ......................................................  

                                 Bérlő                                                                                                              Bérbeadó  
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Rendszám: 

A jármű sérülései visszaadáskor: 

 

 

A fentiekkel egyetértek, és jóváhagyólag aláírom: 
 
Kelt: 
 
 
                   ........................................................                                                   ......................................................  
                                 Bérlő                                                                                                              Bérbeadó  
 
 

 


