
BÉRLETI SZERZŐDÉS 

Amely létrejött egyrészről, mint Bérbeadó:  
 Kölcsönző neve: Fábián István e.v. 
 Cím: 5600 Békéscsaba, Franklin u. 33. 
 Telefonszáma: 06-20-4415542 
másrészről, mint Bérbevevő: 
 Neve:                            …………………………………………………………. 

 Lakcíme:                      …………………………………………………………. 

 Személyi ig. száma:     …………………………………………………………. 

 Lakcím kártya száma: ………………………………………………………… 

 Telefonszáma:              ………………………………………………………… 

között KERÉKPÁRSZÁLLÍTÓ/TETŐBOX BÉRBEVÉTELE tárgyban alulírott helyen és 
időben az alábbi feltételekkel: 

1. Bérbeadó bérbe adja, Bérbevevő pedig bérbe veszi az alább meghatározott időtartamra, a 
Bérbeadó tulajdonában lévő kerékpár-szállítót/ tetőboxot és a rögzítéshez, záráshoz 
szükséges eszközöket. 

2. A bérleti díj mértéke: ………………./nap 

A bérlés kezdete:   …………….................. (dátum)……..(óra)…..(perc) 
A bérlés lejárta:     .…………………..........(dátum)…….. (óra) 

A kalkulált bérleti díj:    ……………………Ft 

3. Amennyiben Bérbevevő nem hozza vissza a bérbe vett tárgyat a megbeszélt időpontra, 
úgy a késedelmi díj a napi díj, plusz 1000 Ft, minden megkezdett 24 órában. 
(Amennyiben a Bérbevevő előre látja a késést, a Bérbeadót köteles értesíteni a várható 
visszaadás időpontjáról. Amennyiben a Bérbeadó hibájából csúszik a visszaadás, az 
esetben nincs késedelmi díj.) 

4. Felek megállapodnak abban, hogy a Bérbevevő a rendelkezésére bocsátott, fent megjelölt 
tárgyat átvételkori állapotában szolgáltatja vissza Bérbeadónak. Átadás-átvételkor a felek 
ellenőrzik az állapotot – törések, hiányosságok, elektromos működés terén – és bármilyen 
hiba, hiányosság esetén képen/írásban az alábbiakban rögzítik azt, a későbbi vitás 
helyzetek elkerülése végett. 

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

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

5. Kaució mértéke: A 2-es szállító esetén 10.000 Ft, a 3-as szállító esetén 15.000 Ft, a 4-es 
szállító és a tetőbox esetén 20.000 Ft. Ha a kiszámolt bérleti díj összege ennél magasabb, 
akkor a kaució mértékének a bérleti díjjal megegyező összeget kell tekinteni. 
Bérbeadónak ezen összeg az átadáskori állapottól való eltérés esetére nyújt biztosítékot. A 
bérlési idő alatt keletkezett károkat a Bérbevevő köteles a Bérbeadónak megtéríteni, akár 
a kaució értékén felül is. 



6. Ha eltulajdonítás, vagy komolyabb sérülés történik, esetleg a szállító a bérlő gondatlan, 
szakszerűtlen kezelése miatt válik üzemképtelenné - pl. túlterhelés – a Bérbevevő 
kötelezi magát, hogy az aktuálisan kapható, ugyanannyi kerékpár szállítására alkalmas/
ugyanakkora térfogatú új eszköz vételárát kifizesse. 

7. A Bérbevevő köteles a bérbe vett eszközt rendeltetésszerűen használni, a közlekedési- és 
a szállításra vonatkozó előírásokat betartani. A bérlési időtartam teljes egésze alatt a 
Bérbevevő vállalja a felelősséget, függetlenül attól, hogy azt ki használta, a járművet ki 
vezette.  

8. A Bérbevevő köteles a bérelt tárgyat ugyanolyan tiszta állapotban visszahozni, mint 
amilyen állapotban elvitte, ellenkező esetben bérbeadó 500 Ft tisztítási költséget számol 
fel. 

9. A szállítón elhelyezett kerékpárokért, a tetőboxban elhelyezett értéktárgyakért, valamint a 
bérlet tárgyának használata során a Bérbevevőt ért károkért a Bérbeadó nem tartozik 
felelősséggel. 

10.  A Bérbeadó kötelezi magát, hogy a Bérbevevő személy fent megadott adatait csak 
hivatalos eljárás esetén adja ki harmadik személynek. (rendőrség, bíróság)  

11.  Az ebben a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 
Bérletre vonatkozó rendelkezései (Ptk. 423-433 §) az irányadók. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     BÉRLÉS KEZDETE 

A kaució összegét ………………Ft, azaz ……………………forintot a Bérbeadó átvette. 
A szállítót a Bérbevevő átvette, annak esetleges hibái rögzítésre kerültek. 

Békéscsaba, ……………………..        ……………………..…..    …………………………… 
        (Bérbeadó)    (Bérbevevő) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BÉRLÉS VÉGE, ELSZÁMOLÁS 

A szállítót a Bérbeadó visszavette, a követelése a Bérbeadó felé nincs. 
A bérleti díj kifizetése megtörtént. A kauciót összegét a Bérbevevő visszakapta. 

Békéscsaba, ……………………..        ……………………..…..    …………………………… 
        (Bérbeadó)    (Bérbevevő) 



A szállító/tetőbox visszaadásakor az alábbi, Bérbevevőt terhelő hibák adódtak:  
(probléma, Bérbevevőt terhelő plusz költségek részletezése) 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

A Bérbevevő az általa okozott károkat megtérítette. 

Békéscsaba, ……………………..        ……………………..…..    …………………………… 
        (Bérbeadó)    (Bérbevevő) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Bérbevevő az általa okozott károkat nem téríti meg és tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó 
peres úton fog eljárni. 

Békéscsaba, ……………………..        ……………………..…..    …………………………… 
        (Bérbeadó)    (Bérbevevő)


