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KERÉKPÁR BÉRLETI SZERZŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről a Spirit Man Kft. (székhely: 5900 Orosháza, Kossuth tér 8., 4/19., Cg.: 04-09-012856, 
adószám: 23149890-2-04), Képviseli: (Spirit Man Kft. aláíró neve és titulusa), mint bérbeadó - a továbbiakban: 
Bérbeadó - 
 
másrészről a (Bérlő cég neve) (székhely: (Bérlő cég székhelye), Cg.: (Bérlő cég cégjegyzékszáma), adószám: 
(Bérlő cég adószáma), Képviseli: (Bérlő cég képviselője és titulusa), mint bérlő - a továbbiakban: Bérlő – 

 

harmadrészről (Kézfizető kezes neve) (szül.: (Kézfizető kezes születési helye és ideje), an.: (Kézfizető kezes anyja 
neve), szig.sz.: (Kézfizető kezes személyi igazolvány száma), lakcímigazolvány száma: (Kézfizető kezes 
lakcímigazolvány száma), adóazonosító jel: (Kézfizető kezes adóazonosító jele)) (Kézfizető kezes címe) szám alatti 
lakos, mint készfizető kezes – a továbbiakban: Készfizető kezes – 
 
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 
1./ Jelen szerződés aláírásával a Bérbeadó bérbe adja, a Bérlő bérbe veszi az alábbi kerékpárt (a 
továbbiakban: Kerékpár): 

Gyártó: (Kerékpár gyártója) 

Színe: (Kerékpár színe) 

Modell neve (Fantázia név): (Kerékpár modell neve) 

Alvázszám: (Kerékpár alvázszáma) 

Bekerülési költség: (Kerékpár bekerülési költsége) 

 

 

Felek kifejezetten rögzítik, a Kerékpárt kizárólag Bérlő használhatja, tovább bérlésre nem adhatja harmadik 
személynek. 

Bérlő a bérlet tárgyát képező Kerékpárt megtekintette, kijelenti, hogy az teljesen új termék, melyen használatból 
eredően sérülés nem látható. Kijelenti továbbá, hogy a Kerékpár és alkatrészei, valamint felszerelései a 
rendeltetésszerű használatra alkalmasak, a használati útmutatót a Bérbeadó átadta a részére. Bérlő kijelenti továbbá, 
hogy a Kerékpár használatával tisztában van, az a fenti célra alkalmas.  
 
2./ Jelen bérleti szerződés határozott, 24 (huszonnégy) hónap időtartamra jön létre.  

A Kerékpár átvételének időpontja jelen szerződés napjának (Kerékpár átvételének órája) óra (Kerékpár átvételi 
órájának perce) perce. 

A bérlet időtartama alapján Bérlő köteles a Kerékpárt a bérleti időtartam lejártának utolsó napján (Kerékpár 
átvételének órája) óra (Kerékpár átvételi órájának perce) percig a Bérbeadó szegedi telephelyére (6724 Szeged, 
Vásárhelyi Pál u. 16.) saját költségén visszavinni és azt a Bérbeadó képviseletére jogosult személynek átvételi 
elismervény aláírásával egyidejűleg visszaszolgáltatni.  
 
Jelen bérleti szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg. Bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja a 
bérleti szerződést, amennyiben a másik fél a szerződésből eredő lényeges kötelezettségét megsérti. Bérbeadó ennek 
megfelelően különösen jogosult a szerződés azonnal hatállyal megszüntetni, amennyiben Bérlő az esedékes bérleti 
díj fizetési kötelezettségével 15 (tizenöt) napot meghaladó késedelembe esik. 
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3./ Felek a bérleti díj összegét az alábbiakban határozzák meg: 

Első havi bérleti díj (Kerékpár első havi bérleti díja számmal),- Ft, azaz (Kerékpár első havi bérleti díja szöveggel) 
Forint bruttó összegben határozzák meg.  

A 2. hónaptól - a 24. hónapig fizetendő havi bruttó bérleti díj: (Kerékpár havi-díja a második hónaptól számmal) Ft, 
azaz (Kerékpár havi-díja a második hónaptól szöveggel) Ft /23 hónapig egyenlő összegű bérleti díj/. 

 

4./ A Kerékpár átvételével az azzal kapcsolatos bármely kár, meghibásodás, sérülés veszélye, ideértve a vis maiort 
is a Bérlőre száll, melyet Bérlő tudomásul vesz. A Bérlő teljes anyagi felelősséggel tartozik a Kerékpárban, vagy 
annak bármely alkatrészében, felszerelésében bárki által okozott kárért, vagy sérülésért ide nem értve a 
rendeltetésszerű használatból eredő kopás és elhasználódás esetét. A Bérlő teljes felelősséggel tartozik azért is, ha a 
Kerékpárral történt közlekedés során annak használója a Kerékpárral kárt okoz, szabálysértést, vagy 
bűncselekményt követ el, továbbá azért is, ha a Kerékpárt tőle eltulajdonítják, a Kerékpár elvész, vagy 
megsemmisül.  

A Kerékpár eltulajdonításának megakadályozása érdekében Bérlő köteles legalább (Kötelező kerékpárhoz használt 
zártípus megnevezése) típusú kerékpár-zárat használni.  

Bérlő köteles a Kerékpárral kapcsolatban a fenti bekezdésben rögzített események bekövetkezéséről (különösen a 
sérülését, vagy eltűnését) a Bérbeadót haladéktalanul tájékoztatni. 

Bérlő felel azért, hogy a Kerékpárt a használati útmutatónak és a KRESZ mindenkori szabályainak betartásával 
rendeltetésének megfelelően használják.  
 
5./ Bérbeadó felel azért, hogy a Kerékpár a bérlet teljes időtartam alatt a rendeltetésszerű használatra alkalmas. 
Ennek érdekében felek megállapodnak, hogy a Kerékpárt a szükséges rendkívüli javításokon túlmenően Bérbeadó 
az alábbi időszakonként kötelezően szervizeli: 

- 1. számú szerviz: 30-40 nap között és vagy 500 km után  

- 2. számú szerviz: 180-210 nap között és vagy 2000 km után  

- 3. számú szerviz: 360-390  nap között és vagy 4000 km után  

- 4. számú szerviz: 540-570  nap között és vagy 6000 km után  

A kötelező szerviz elvégzése érdekében Bérlő köteles a Kerékpárt – előre egyeztetett időpontban – a Bérbeadó 
részére átadni, a Bérbeadó 6724 Szeged, Vásárhelyi Pál u. 16. szám alatt lévő telephelyére saját költségén oda- és 
visszaszállítani. A kötelező szervizelés költsége a Bérbeadót terheli. 

A kötelező szervizelésen túlmenően Bérbeadó köteles a rendeltetésszerű használatból és kopásból eredő javításokat 
(rendkívüli szerviz) is saját költségén, az erre irányuló Bérlői igény bejelentésétől ( bejelentés = a bérlő telephelyre 
szállított és átadott kerékpár)  számított 5 (öt) munkanapon belül elvégezni. 

Bérbeadó az erre irányuló Bérlői igény bejelentésétől számított 5 (öt) munkanapon belül köteles elvégezni azokat a 
szervizeléseket is, melyek a Kerékpár nem rendeltetésszerű használatából eredő hibák kijavítása érdekében 
szükségesek. Ezek költsége a Bérlőt terheli. 

A szervizelés időtartama a bérlet időtartamába beleszámít, ennek idejére a Bérlő bérleti díj 
visszatérítésre/csökkentésre nem jogosult. Amennyiben azonban a kötelező és a rendkívüli szervizelés időtartama 
az adott Kerékpár vonatkozásában a 15 (tizenöt) munkanapot meghaladja, úgy a Bérlő választása szerint jogosult 
arányos bérleti díj csökkentésre, vagy jogosult azonos felszereltségű csere kerékpárt kérni. 
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6./ Jelen szerződésben rögzített fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetére a Bérbeadót a törvényes (Ptk. 
6:155§)  késedelmi kamat illeti meg. 
 
7./ Készfizető kezes, mint magánszemély jelen szerződéssel a Ptk. 6:420. §-a szerinti készfizető kezességet vállal a 
Bérlő jelen szerződésben vállalt kötelezettségei Bérbeadó részére történő hiánytalan teljesítése érdekében.  

Készfizető kezes tudomásul veszi, hogy amennyiben a Bérlő a jelen szerződésben foglalt fizetési kötelezettségét 
egyáltalán nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti, a Bérbeadó első írásbeli felhívására maga fog a Bérlő helyett 
teljesíteni készfizető kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség jogcímén. 

Készfizető kezes kijelenti, hogy a Bérlő jelen szerződésben rögzített kötelezettségeiért teljes vagyonával köteles 
helytállni. 

Készfizető kezes kijelenti, hogy a 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről 6:416-6:430. §-nak a készfizető 
kezességre vonatkozó rendelkezéseit ismeri. Készfizető kezes kijelenti továbbá, hogy jelen kezességvállalás 
teljesítéséhez szükséges vagyonnal rendelkezik. 

8./ Jelen szerződés kizárólag írásban módosítható érvényesen.  

Felek megállapodnak, hogy az egymáshoz intézett és postai úton a jelen szerződésben rögzített (vagy annak 
módosítása esetén utólag közölt) címükre ajánlott levél formájában feladott írásbeli nyilatkozatukat a feladástól 
számított 5. (ötödik) munkanap elteltével kézbesítettnek tekintik /Kézbesítési vélelem/. 

Felek kijelentik, hogy a szerződéssel kapcsolatban esetlegesen keletkező vitáikat elsősorban egyeztetés útján 
rendezik. Amennyiben az egyeztetés sikertelen, úgy a jogviták eldöntésére a pertárgyértékre figyelemmel kikötik a 
Szegedi Járásbíróság, vagy a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

Felek jelen szerződést elolvasás és megmagyarázás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 
aláírták. 
 
Kelt: Szeged, (Szerződéskötés dátuma) 
 
 
___________________________ 
Spirit Man Kft. 
Bérbeadó 
Képv.: (Spirit Man Kft. aláíró neve és titulusa) 
 
 
___________________________ 
(Bérlő cég neve) 
Bérlő 
Képv.: (Bérlő cég képviselője és titulusa) 
 
___________________________ 
(Kézfizető kezes neve) 
Készfizető kezes 
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Tanú (1):     Tanú (2): 
 
Név:      Név: 

Lakcím:      Lakcím: 

Szig.sz.:      Szig.sz.: 

Aláírás:     Aláírás: 


