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Bérbeadó 
 
CaraMore HU Kft. 
2519 Piliscsév 
Topol utca. 4. 
 
 
 
A jármű leírása  
 
Az alábbiakban részletezett lakóautó/lakókocsi bérletével kapcsolatban a Bérlők és a Bérbeadó között a követ-
kezőekben részletezett bérleti szerződés kerül megkötésre.  
 

Jármű típusa :     

Forgalmi rendszáma :    
Színe :     

 
A jármű műszakilag kifogástalan állapotban kerül átadásra. A kisebb sérüléseket, meghibásodásokat, mint pl. 
fényezési sérülés, kisebb horpadások, karcolások vagy a parkoláskor keletkezett sérülések, továbbá a belső 
berendezés használatából adodó elhasználódások nyomai a bérlő jelenlétében az átadás előtt rögzítésre 
kerülnek fénykép formájában. Ezek azonban nem számítanak a jármű hiányosságainak, ezeket a bérlőnek el kell 
fogadnia, amennyiben ezáltal a jármű használhatósága nincs korlátozva. 
 
Csak az alábbi bérlők jogosultak a lakóautó vezetésére és használatára a bérleti időszak fo-
lyamán: 
 

Név:   
Lakcím: 

Telefon:  
e-mail:  

Születési dátum:  
Születési hely:  
Vezetői engedély kategóriája:  

Vezetői engedély kiállításának dátuma:  
Vezetői engedély érvényessége:  

 
További bérlő: 
 

Név:  

Lakcím:  
e-mail:  
Születési dátum:  

Születési hely: 
Vezetői engedély kategóriája:  
Vezetői engedély kiállításának dátuma:  

Vezetői engedély érvényessége:  
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Bérleti díj és szolgáltatási költségek 
 
A megállapodás szerinti bérleti időszak alatt a jármű bérleti díja, használatából adódó költségek és szolgáltatások 
díjai Bérlőket terhelik és kötelesek ezeket Bérbeadónak megfizetni (a fizetési feltételeket jelen szerződés 11. 
pontja tartalmazza): 
 
Szolgáltatás mennyiség egységár érték € ÁFA € bruttó € 

      
Hétvégi bérlés      
Heti bérlés/nap      
Kilométerdíj      
Bérleti díjban szereplő szabad 
kilóméterfelhasználás      

Hozom/viszem szolgáltatás*      
Üzem- és kenőanyagok**      
Szervízszolgáltatás átadással***      
Külső tisztítás***      
  

Belső tisztítás***      
  
WC ürítése/tisztítása/fertőtlenítése***      
Egyéb****      
Teljes összeg (feltöltött gázpalackkal együtt**)  
* A hozom/viszem szolgáltatás költségeit Bérlő abban az esetben viseli, ha Bérbeadó a járművet megállapo-
dás szerint kiszállítja Bérlőhöz, vagy Bérlőtől visszaszállítja saját telephelyére. Továbbá a jármű visszaszállí-
tásának költségeit Bérbeadó abban az esetben számítja fel, ha Bérlő a járművet a megállapodás ellenére nem 
viszi vissza a Bérbeadó telephelyére. Kivételt képez ez alol, ha a jármű műszaki meghibásodásáért Bérlő nem 
felelős (pl. a jármű nem önhibás baleset következtében mozgásképtelenné válik). 

** Üzemanyagköltségek: A járművet Bérlő teletankkal kapja meg. A jármű a gyártó előírásának megfelelően fel 
van töltve kenőanyagokkal. Bérlő viseli a bérleti időszak közben felmerülő összes üzem-, kenő-, egyéb segéd-, 
és üzemeltetési anyagok költségeit. A járművet teletankkal kell vissza adni. Abban az esetben, ha Bérlő a 
járművet nem teletankkal adja vissza Bérbeadónak, akkor az elfogyasztott üzem- és üzemeltetési anyagok 
költségeit Bérlőnek kell viselnie, melyeket Bárbeadó kiszámláz Bérlőnek a jármű visszaadását követően a 
tényleges fogyasztásnak megfelelően, szolgáltatási díj felszámolása mellett. 

*** Szervíszolgáltatás és takarítás: A visszaadás utáni tisztítás és a WC tisztításának költségeit Bérlő a me-
gállapodás szerinti viseli. A visszaadás utáni tisztítás magába foglalja a szennyvíztartály ürítését és tisztítását is. 

** A lakóautó gázellátása: A lakóautó 1 vagy 2 db feltöltött gázpalackkal kerül átadásra. Abban az esetben, ha 
ez nem elegendő a teljes bérleti időszakra, Bérlő feladata, hogy a gázpalackot megfelelő módon saját költségére 
újra feltöltesse, illetve cseréltesse. A lakóautó visszaadásakor a palckban maradt gáz mennyiségének megfelelő 
költséget Bérbeadó nem téríti meg. 
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Egyéb**** 
 
 
 
 
 
 
Biztosítások: 
A lakóautó kötelező gépjármű felelősségbiztosítással és teljeskürű casco-
biztosítással kerül átadásra. A casco biztosítás kötelező önrésze 10% amit a bé-
rlőnek kell fizetnie. Bérlő további felelősségének részletezésére az általános bérleti 
feltételek 7. pontja tér ki. 

Törés károk: (minimum) 
Önrész:175.000 Ft  
Elemi károk: (minimum) 
Önrész:175.000 Ft 

Külföldi utak: 
 
A gépjárműbiztosítás általános feltételei szerint a biztosítás érvényességi területe az Európai Közösség álla-
maira korlátozott. A biztosítási szerződések értelmében, az Európai Közösség érvényességi területén kívüli 
utazások Bérbeadó írásbeli engedélye nélkül tilos. Ennek részletezését az általános bérleti feltételek 3. pontja 
tárgyalja. 
Az Európai Közösség szerződési határain kívül kiegészítő biztosítások nélkül nem áll fenn a biztosí-
tási fedezet! 
Bérleti időszak:  
 
A bérleti viszony a jármű átadásának időpontjában kezdődik. Amennyiben a jármű visszaadására meghatározás-
ra került egy időpont, akkor a bérleti viszony ebben az időpontban megszűnik, ehhez külön felmondásra nincs 
szükség. 

 nap (dátum) óra 

Járműátadás   

*A jármű visszaadásának megállapodás szerinti 
időpontja   

* A jármű visszaadására vonatkozólag nem került meghatározásra pontos időpont, a bérleti viszony 
határozatlan időre szól. (* A megfelelő mezők kitöltendőek, amennyiben nem esedékes, kihúzandó) 

A szerződés felmondásának és meghiúsulásának részleteire vonatkozólag Bérlő figyelmét az általános bérleti 
feltételek 2. pontjában hívjuk fel. 

 
 
 
Piliscsév,  
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------   ------------------------------------------------ 
 CaraMore HU Kft.     …. 
 (Bérbeadó)      (Bérlő) 
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Általános bérleti feltételek 
 
 
1.A bérleti szerződés létrejötte: 
 
1.1. Megegyezések, kijelentések, melyek csak szóban, e-mail –ben, SMS formájában, írásbeli visszaigazolás 
nélkül, kerültek megfogalmazásra, jogilag minden esetben hatálytalanok. A járműre vonatkozó bérleti szerződés 
csak írásban, ezen szerződés mindkét fél általi aláírása révén kerül megkötésre. A bérleti szerződést postai úton 
vagy fax formájában továbbítható. 
 
1.2. A bérleti szerződés csak a szerződő felek között jön létre. Bérlő által a bérleti szerződésből eredő jogok 
átadása harmadik félnek vagy az azokról való lemondás harmadik fél javára csak Bérbeadó előzetes, kifejezett 
írásbeli engedélye mellett lehetséges. 
 
1.3. A lakóautót Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos átengedni harmadik személynek használatra. 
 
 
2. Felmondás, meghiúsulás: 
 
2.1. Amennyiben nincs meghatározva időpont a lakóautó visszaadására (határozatlan idejű bérleti viszony), akkor 
a bérleti viszony mindkét fél által a törvényes felmondási idő betartása mellett (§ 580a BGB / Ptk.) felmondható. 
Amennyiben a bérleti díj naponként van meghatározva, akkor a felmondás (§ 580, 3. bekezdés BGB / Ptk szerint) 
naponta, a következő nap végére mondható ki. 
 
2.2. Határozott időre kötött bérleti szerződések esetében a megállapodás szerinti bérleti időtartam (határidők) 
mindkét fél számára kötelező érvényűek, ezeken változtatni csak közös megegyezéssel van mód. 
 
2.2.1 Egyéb esetekben egy szerződés felmondása vagy meghiúsulása, kivéve egy nyomós ok fennállásnak ese-
tét (§ 543 BGB / Ptk. értelmében) mindkét fél számára kizárt. 
 
2.2.2. Bérlő kötelessége, hogy a lakóautót legkésőbb a megadott időpontban, a szokásos időbeli tűrések 
figyelembe vételével visszaszolgáltassa Bérbeadónak. Amennyiben Bérlő a lakóautót saját maga vitte el Bérbe-
adó telephelyéről, kötelessége, a lakóautót vissza vinnie Bérbeadó telephelyére. Ha úgy állapodtak meg, hogy a 
lakóautót Bérbeadó hozza vissza, akkor Bérlőnek azt, a megállapodás szerinti időpotban, a megállapodás szerinti 
helyen kell rendelkezésre bocsátania. A kemping üzemeltetőjének - akinél a lakóautó áll - valamennyi esedékes 
költségét Bérlőnek a visszaszállítást megelőzően ki kell fizetnie. 
 
2.2.3. A bérleti viszony nem hosszabbodik meg automatikusan, ha Bérlő a lakóautót nem adja vissza határidő 
szerint. Megkésett visszaadás esetén Bérbeadó kártalanítást követelhet Bérlőtől § 546 BGB / Ptk szerint, a me-
gállapított bérleti díj mértékében. 
 
 
3. Tiltott használat, részvétel a közúti forgalomban 
 
3.1. A lakóautó használata kizárólag az Európai Unió országainak határain beül engedélyezett. (az Európai 
Közösség szerződésének érvényességi területe). Amennyiben Bérlő a járművet más országokban kívánja hasz-
nálni, akkor ehhez Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye szükséges. Más országokban, adott esetben nem áll 
fenn biztosítási fedezet. 
 
3.2. Bérbeadó alapvetően tiltja meg a járműnek, következő célokra való használatát: 

3.2.1. Cégszerű használat, különösen a prostitúció gyakorlása. 
3.2.2. Könnyen gyúlékony, mérgező vagy egyéb módon veszélyes anyagok szállítása. 
3.2.3. A bűntettekkel vagy vám- és adóbűntényekkel összefüggő bármilyen használat, különös módon olyan 

anyagok szállítása, amelyek a kábítószertörvénybe ütköznek. 
3.2.4. Versenyszerű használat vagy járműteszteken való részvétel. 

 
3.3. A lakóautót nem szabad a nyilvános közúti forgalomban használni, amennyiben Bérlő nem rendelkezik ér-
vényes vezetői engedéllyel, ha a vezetéstől el van tiltva, vagy pedig vezetői engedélyét átmenetileg bevonták. 
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3.4. Berbeadó nem vállal felelőséget a lakóautó Bérlő által tervezett használatára. A fennálló jogi rendelkezések 
és törvények, valamint a kempingek üzemeltetőinek helyi szabályzatának betartása kizárólag Bérlő kötelessége. 
Ez különösen érvényes a közúti közlekedés szabályainak betartására a nyilvános közúti közlekedésben való 
részvételkor. 
 
 
4. Kisebb javítások 
 
4.1. Bérleti idő alatt elfogyasztott üzem-, kenő-, egyéb segéd-, és üzemeltetési anyagok költségeit, valamint a 
fogyasztott áram-, víz- és szennyvízköltségeket Bérlő viseli. Érvényes ez a gázpalack útólagos feltöltésének 
költségére, amennyiben nem lenne elegendő az átadáskor Bérbeadó által rendelkezésre bocsátott gáz meny-
nyisége. 
 
4.2. Kisebb karbantartásokat, mint pl. az izzólámpák cseréjét Bérlő maga végezheti, vagy esetenként 150 EUR 
összeg alatt Bérbeadóval való előzetes megbeszélés nélkül szakműhelyben is elvégeztetheti. Bérbeadó számla 
és a hibás/cserélt alkatrész ellenében megtéríti Bérlőnek a felmerült költségeket. Számla nélkül Bérbeadó nem 
térit költséget Bérlőnek. Bérlő saját munkáját Bérbeadó nem téríti meg. 
 
 
5. Bérlő kötelezettsége és felelőssége 
 
5.1. Bérlő kötelessége, hogy a lakóautót az átvétel időpontjától úgy kezelje és használja, mint azt egy 
körültekintő, gondos és az értékmegőrzést szem előtt tartó tulajdonos tenné. Különös módon a következőkre 
kitérve akár saját költségén megóvni: 
- A lakóautót extrém időjárási körülmények esetén (pl.: jégverés, vihar, áradás, erős havazás) megóvni; 
- A lakóautót megfelelő módon megóvni, ha vandalizmus veszélye áll fenn; például azzal, hogy biztos, zárt helyen 
állítja le. 
 
5.2. Bérlő korlátlanul felel minden olyan a lakóautót ért kárért, amely a fentiek szerint gondos gazda kö-
telezettségének elmulasztása miatt keletkezett. Amennyiben a járműre fennálló teljeskörű casco biztosítás részét 
képezi a kár (pl.: elemi károk), akkor Bérlő a megállapodás szerinti önrészesedés mértékéig felel anyagilag. 
 
5.3. Bérlő felel minden olyan kárért, amely a lakóautó helytelen kezeléséből vagy annak túlzott igénybevételéből 
ered. Bérlő felelős ugyanilyen mértékben – ha nem saját hibájából történt is – azon károkért, amelyeket a vele 
utazó személy, segítők, családtagok, vagy egyéb harmadik személyek okoztak. Ez akkor is érvényes, ha nem 
lenne megállapítható, hogy ki okozta a kárt, ill. nem tisztázható egyetlen személy azonossága, vagy a kár oko-
zójának személye. 
 
5.4. Bérbeadó valamennyi kártérítési igényének Bérlő által történő kifizetése után, a vele szemben esetlegesen 
harmadik személyek által fennálló kártésítési igényt átruházza Bérlőre. 
 
5.5. Amennyiben a lakóautó visszaadásakor megállapítható egy kár, akkor a kár okozása és Bérlőnek az arra 
vonatkozó felelőssége az előzőekben ismertetettek szerint fennáll, kivéve akkor, ha Bérlő bizonyítani tudja, hogy 
a kár már fennállt a jármű átvételekor is. A viták elkerülése végett az átadás/átvételkor a jármű állapotát digitális 
formában is rögzítik. 
 
5.6. Bérlő kötelessége, hogy Bérbeadó számára megtérítse a kár valamennyi következményét is, különös tekin-
tettel a bérleti díj kimaradására, amennyiben a járművet Bérlő által okozott kár miatt nem, vagy csak megkésve 
lehet újra bérbe adni, vagy ha azt Bérbeadó nem használhatja saját célra. 
 
 
6. Jármű nem baleset által okozott kárai és műszaki hibák: 
 
6.1. Bérlő korlátlanul felel a járművet ért valamennyi kárért, amelyek visszavezethetőek a bérlet ideje alatti keze-
lési hibákra. 
 
6.2. Amennyiben a lakóautóban Bérlőnek való átadása után, olyan nem baleseti okú műszaki hibái lépnének fel, 
amelyek annak használhatóságát lényeges módon korlátozzák, úgy mindkét fél jogosult, a szerződést azonnali 
hatállyal felmondani, abban az esetben ha a hiba rövid időn belül javítással nem szüntethető meg. Bérbeadót 
minden esetben azonnal informálni kell a műszaki hibáról. 
 
 
6.3. A műszaki hiba által okozott korlátozás időtartamára minden megkezdett óránként, a napi bérleti díjat 1/24-ed 
résszel kell csökkenteni a heti bérleti díjat alapul véve, de csak abban az esetben, ha Bérbeadót a me-
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ghibásodásról telefonon vagy e-mail-ben informálták. Bérlő felmondás esetén lemond minden további igényéről, 
kivéve, ha a műszaki hibát Bérbeadó durva gondatlansága vagy szándékossága okozta. 
 
6.4. Ha a szerződés a 6.2. pont alapján egy azonnali felmondással felmondják, Bérlő köteles a megállapított 
bérleti díjat a felmondás időpontjáig megfizetni. Minden esetlegesen fennálló további igényről – különösen a kár-
térítésről, a hiányokat követő károkról - a felek kölcsönösen lemondanak. Kivéve akkor, ha a hibát Bérbeadó 
durva gondatlansága vagy szándékossága okozta. 
 
6.5. A 6.2. ponttól a 6.4. pontokig nem érvényesek, ha Bérlő a 6.1. pontnak megfelelően felelős a kezelési hibára 
visszavezethető kárért, tehát a meghibásodás visszavezethető Bérlő kezelési hibájára. 
 
 
7. Közlekedési balesetek, a bérlő felelősségének korlátozása: 
 
7.1. Abban az esetben ha Bérlő okoz közlekedési balesetet és ez nem egyszerű koccanás, ami a lakóautó hasz-
nálhatóságát jelentős módon korlátozva, mindkét fél jogosult, azonnali hatállyal felbontani a bérleti szerződést. 
 
7.2. Ha a bérleti szerződés határozatlan időre lett megkötve, és a 7.1. pontban leírt módon történő azonnali 
hatályú felmondással szűnik meg, akkor Bérlő köteles a megállapodás szerinti bérleti díj megfizetésére a fel-
mondás időpontjáig. Felek minden, esetleges további szerződés szerinti igényről kölcsönösen lemondanak, 
különösen a kártérítési igényről, a hiányokat is beleértve. Ez a lemondás érvénytelen Bérbeadó részéről Bérlő 
javára akkor, ha Bérlő a közlekedési balesetet gondatlanság, súlyos gondatlanság vagy szándékosság révén 
okozta, vagy pedig ha a 7.3. pont szerinti kötelezettségeit megsértette. 
 
7.3. Baleset esetén (akkor is, ha nincs más érintettje), tűzesetkor és minden elemi kár esetén (pl.: jégverés) Bér-
lőnek azonnal be kell vonnia a helyi rendőrséget és gondoskodnia kell a baleset ill. a kár lefolyásának jegy-
zőkönyvezéséről, értesítenie kell Bérbeadót, meg kell küldje Bérbeadónak a részletes baleseti ill. kártörténeti 
jelentést a baleset felvázolásával, amennyiben más érintettjei is van a balesetnek, akkor az érintett járművek 
forgalmi rendszámait, valamint azok felelősségbiztosítási adatait, a sofőrök valamint a tanuk neveit és lakcímét fel 
kell jegyezni. 
 
7.5. Valamennyi közlekedési baleset esetén Bérlő felelős Bérbeadó minden a balesetből adódó káráért, 
különösen a javítási költségek vagy a helyettesítés beszerzését és a használat kiesést illetően. Bérlő felelőssége 
azonban, amennyiben a casco biztosítás kitér erre, korlátozott a casco biztosítás önrészének mértékéig (lásd az 
önrészek megállapodás szerinti összegeit – ezen bérleti szerződés 2. oldalán), abban az esetben ha jelen szer-
ződés 7.6. pontja nem teljesül. 
 
7.6. Amennyiben Bérlő viselkedése, magatartása, egy közlekedési baleset után (pl.: a baleset helyének el-
hagyása), vagy közlekedési baleset megtörténtéhez vezetett, vagy más egyéb kötelességsértést követ el, ami 
ahhoz vezet, hogy a lakóautóra megkötött casco biztosításban a biztosító hivatkozhat Bérbeadóval szemben a 
biztosítási szerződés felelősségkizárására, akkor Bérlő korlátlanul felel Bérbeadót ért valamennyi tulajdoni kárért. 
Ez esetben nem áll fenn Bérlő felelősségviselési korlátja a szerződés 7.5. pontja szerrinti önrész mértékében. 
 
 
8. Bérbeadó felelőssége: 
 
8.1. Bérbeadó megtagadhatja a teljesítést, amennyiben a teljesítés számára nem lehetséges. Ez különösen akkor 
áll fenn, ha a lakóautó a bérleti időszak kezdete előtt közlekedési baleset vagy elemi kár miatt annyira megsérül, 
hogy nem használható, illetve belátható időn belüli javítás vagy egy helyettesítő jármű beszerzése a bérleti idő 
kezdete előtt már nem lehetséges, vagy olyan ráfordítást igényelne, ami a bérleti idő és a megállapodás szerinti 
bérleti díjat, figyelembe véve a kölcsönös bizalom és a forgalmi tisztesség követelményeit Bérlő szolgáltatásra 
vonatkozó érdekeket durván megsérti. 
 
8.2. Nem teljesített szolgáltatás esetén az előző 8.1. pont szerint mindennemű, -mindegy milyen jogi alapra hivat-
kozva-, kártérítési igény Bérbeadó felé kizárt, kivéve akkor, ha Bérbeadónak durva gondatlanság vagy szán-
dékosság róható fel. Bérbeadó kötelessége azonban, hogy azonnal visszafizessen minden már megkapott 
összeget Bérlőnek.  
 
 
 
8.3. Bérbeadó nem felelős Bérlővel utazó személy és a további használók káraiért, kivéve ha Bérbeadónak a 
károkozás okaként durva gondatlanság vagy szándékosság róható fel. 
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9. Műszaki és optikai változtatások: 
 
9.1. Bérlő a járművön nem hajthat végre műszaki változtatásokat. 
 
9.2. Bérlő nem jogosult arra, hogy a járművet optikai tekintettben kívülről vagy belülről megváltoztassa, értendő 
különös módon a fényezésre, matricákra, vagy felragasztott fóliákra. 
 
 
10. Jogi illetékesség, egyéb: 
 
10.1 Felek a német jog érvényességében állapodnak meg ezen bérleti szerződésből adódó kölcsönös jogi 
kapcsolatukra vonatkozólag. 
 
10.2. Amennyiben Bérlőnek nincs német bírósági illetékességi területe, Felek a német bíróság illetékességében 
állapodnak meg, ezen bérleti szerződés ill. bérleti viszonyból adódó jogviták eldöntésére. Illetékes bíróság, az a 
járásbíróság, ahová Bérbeadó telephelye tartozik. 
 
10.3. Abban az esetben, ha ezen szerződés valamilyen mértékben megsérti vagy meghatározása kerül, hogy sért 
egy kötelező érvényű törvényes előírást, akkor annak helyére a megfelelő törvényes rendelkezés lép. 
 
 
11. Fizetési feltételek, biztosítékok (kaució) 
 
11.1. Bérlő kötelezi magát, hogy a megállapodás szerinti teljes bérleti díjat valamennyi egyéb szolgáltatás mellett 
a következők szerint megfizeti Bérbeadónak: 
 
…..% a szerződés megkötésekor  
…..% a jármű átadásakor  
…..% a bérleti szerődés befejeztével és a jármű visszaadásakor. 
  
11.2. Bérlő legkésőbb a lakóautó átvételekor Bérbeadónak a következő kauciót fizeti: 
 
ennek összege: 1000 € 
 
A kaució Bérbeadó minden igényének fedezetéül szolgál jelen szerződésből eredően, ez visszafizetendő Bér-
lőnek a jármű visszaadásakor, annak szerződés szerinti állapotában. Bérbeadó felszámíthatja a bérleti viszonyból 
adódó követeléseit a kaució visszafizetési igénnyel szemben. 
 
 
 
Piliscsév, 2012.06.14. 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------   ------------------------------------------------ 
 CaraMore HU Kft.     …. 
 (Bérbeadó)      (Bérlő) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@caramore.hu


  
 
CaraMore HU Kft.  ■ 2519 Piliscsév, Topol u. 4. 

8. oldal 
CaraMore HU Kft. Tel.: +36 33 535 555 Raiffeisenbank Raiffeisenbank Bethmann Bank AG Adószám: 23726444-2-11 
2519 Piliscsév Fax: +36 33 535 556 HUF Szla. szám: EURO Szla. szám: EURO Szla. szám:  EU adószám: HU 23726444 
Topol utca 4 info@caramore.hu 12028003 - 01330746 – 00100001 12028003 – 01330746 - 00200008 12009809, BLZ 501 203 83 Ügyvezető: 
Magyarország www.caramore.hu HUF IBAN: EURO IBAN: EURO IBAN: Peter Stach 
  HU 7412 0280 0301 3307 4600 1000 01 HU 7412 0280 0301 3307 4600 2000 08 DE12 5012 0383 0012 0098 09 Robert Schröder 
  Swift: UBRTHUHB Swift: UBRTHUHB Swift: DELBDE33XXX  

 

 

Átadási jegyzőkönyv és checklista lakóautóhoz 
A jármű megtekintése: 
 
A felek aláírásukkal elismerik, hogy a lakóautót/lakókocsit úgy az átadáskor, mind az átvételkor pontosan megte-
kintették. 
 
Az állapot osztályozása: 
 
A lakóautó állapotát ebben a jegyzőkönyvben a következők szerint három osztályba sorolandó: 
1a osztály: Kifogástalan állapot, csak csekély mértékű használati nyomok és kopás, szabályos időközönként 
karbantartva, teljesen működőképes és kifogástalanul tisztítva. 
1b osztály: Kifogástalan állapot, csak csekély mértékű használati nyomok és kopás, szabályos időközönként 
karbantartva, teljesen működőképes, azonban alapos tisztítás szükséges. 
2a osztály: Hiánytalan és működőképes, a használati nyomok és a kopás megfelelnek a jármű korának és a 
futási teljesítménynek, javítási igény nincs, tisztítási igény nincs. 
2b osztály: Hiánytalan és működőképes, a használati nyomok és a kopás megfelelnek a jármű korának és a 
futási teljesítménynek, javítási igény nincs, azonban alapos tisztítás szükséges. 
3 osztály: Hiányosság (kár), egyáltalán nem, vagy csak korlátozottan működőképes, javítás vagy csere szük-
séges. 
 

A felépítményen/karosszérián vagy a belső berendezésen megállapított károkat, sérüléseket a lakóautó mellékelt 
sematikus rajzán be kell jelölni. 

A lakóautó állapota (osztályozás használandó)   átvételkor visszaadáskor 

Kilóméteróra állása:   

Járműpapírok | kulcsok   
 Jármű forgalmi engedélye   

 Nemzetközi biztosítási kártya    

 Használati és üzemeltetési utasítás    

 Gázvizsgálat és dokumentumai, engedély   

 A lakóautó kulcsai (1 gyújtáskulcs távirányítóval, 1 kulcs a fe-
lépítményajtóhoz és fedelekhez)   

 Távirányító az elősátor világításhoz   

Külső bemutatás 
 Kulcs helyes behelyezése a zárakba   

 Felépítmény ajtó nyitása és a kitámasztás bemutatása   

 Szennyvíz leengedés bemutatása + leeresztőkulcs megléte   

 Garázs és tartalmának bemutatása:   

 197 részes aluminium szerszámos koffer   

 Láthatósági mellény 2db   

 Elakadásjelző háromszög   

 Egészségügyi doboz    

 25 méteres hosszabbító dob CEE csatlakozóval, és CEE – Dugvilla 
átalakító és használata   

 2 pár ék táskával   

 1 db kék vödör (pl. mosogatáshoz)   

 1 db takarítóvödör   

mailto:info@caramore.hu


  
 
CaraMore HU Kft.  ■ 2519 Piliscsév, Topol u. 4. 

9. oldal 
CaraMore HU Kft. Tel.: +36 33 535 555 Raiffeisenbank Raiffeisenbank Bethmann Bank AG Adószám: 23726444-2-11 
2519 Piliscsév Fax: +36 33 535 556 HUF Szla. szám: EURO Szla. szám: EURO Szla. szám:  EU adószám: HU 23726444 
Topol utca 4 info@caramore.hu 12028003 - 01330746 – 00100001 12028003 – 01330746 - 00200008 12009809, BLZ 501 203 83 Ügyvezető: 
Magyarország www.caramore.hu HUF IBAN: EURO IBAN: EURO IBAN: Peter Stach 
  HU 7412 0280 0301 3307 4600 1000 01 HU 7412 0280 0301 3307 4600 2000 08 DE12 5012 0383 0012 0098 09 Robert Schröder 
  Swift: UBRTHUHB Swift: UBRTHUHB Swift: DELBDE33XXX  

 

 

A lakóautó állapota (osztályozás használandó)   átvételkor visszaadáskor 

 2 db szorítóheveder   

 2 db racsnis heveder   

 1 guriga papír kéztörlő   

 5 db törlőkendő   

 Szemeteslapát és seprű   

 12 méter hosszú locsolótömlő a víztartály feltöltéséhez Gardena 
csatlakozóval   

 1 db 10 L –es locsolókanna   

 1 liter 5W-30 motorolaj Fiat 9.55535-S1 specifikációval   

 Előtető (Markiese) tekerő + cövekek + bemutatása   

 1 db pótkerék (Michelin Agilis 215/70R15CP)   

 1 db vontatókötél   

 Fűtés külső szellőzőjének bemutatása   

 WC kazetta ésürítésének bemutatása   

 Víztartály külső feltöltésének bemutatása (minden alkalommal ezüst-
ion hasz-nálatával) + külső fedél rögzítése!   

 Üzemanyagbetöltő nyílás bemutatása (DÍZEL üzemanyag!!!)   

 Motorháztető kinyitásának, kitámasztásának bemutatása   

 Olajszintmérés és olajszint bemutatása, ellenőrzésére figyelem fel-
hívása!   

 Ablakmosó feltöltésének bemutatása   

 Gázpalackok (2db 11Kg-os) és a biztonsági szelep működésének 
bemutatása   

    

    

    

Belső bemutatás 
 Belépő világítás felkapcsolásának bemutatása   

 1 db tűzoltókészülék és elhelyezése   

 Szőnyeg készlet kivehető   

 Elektromos vezérlőpanel és működésének bemutatása   

 Belső világítás, csatlakozók és aljzatok bemutatása   

 Truma fűtés és boiler kezelőegységének bemutatása   

 Gáztűzhely bemutatása (tetejét nyitva hagyni használat után!)   

 Mosogató bemutatása a kis szeméttárolóval!   

 Hűtőszekrény: 230 V/gáz/12 V/automata funkció üzemű és be-
mutatása   

 A bútorlapok, bútorajtók élfoliázása, a bútor-zsanérok, fiók fékezők, 
tároló szerkezetek   

 Ajtók, fiókok, fedelek, működése   
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A lakóautó állapota (osztályozás használandó)   átvételkor visszaadáskor 

 Konyhai fiókok, Edénykészlet bemutatása (1 db 10 részes alumínium 
edénykészlet + 1 db teáskanna)   

 20 részes étkézőkészlet, 6 db pohár, 4 db csésze, 30 részes evőesz-
köz készlet   

 Tisztítószeresszekrény bemutatása   

 1 doboz Micropur 100g (Ezüstion)   

 3 guriga Aqua Soft WC papír + 1 a fürdőben   

 Power Care Tabs a WC kazettába való   

 Aqua Kem Sachets a WC kazettába való   

 1 db 375 ml -es flakon Aqua Kem green a WC kazettába   

 1 db 500 ml –es flakon Acrylüveg tisztító    

 1 db 500 ml –es flakon Caravan Superreiniger   

 4 db szórófejes flakon Mellerud speciális tisztítófolyadék   

 A lakóautó hátső fekhelyeinek bemutatása:   

 Matrac védő huzata, tisztasága   

 Felnyitható gázrugó ágyrács, 7 rétegű habszivacs matrac, tisztasága, 
működése   

 Az ágy átalakításának bemutatása   

 Ágy alatti szekrények bemutatása   

 1 db CaraMore takaró   

 Fürdőszoba bemutatása:   

 Műanyag zuhanytálca, mosdó, szekrények, tükör; lámpák és 230-V-
os konnektor, vízcsap, zuhany és zuhanycső, tisztaság, működése   

 WC használatának bemutatása (papírháromszög és öblítés!)   

 Szekrény működésének bemutatása, 12 db válfa, kék, 1 db esernyő   

 Felső ágy lenyitása, létra és a világítás bemutatása   

 Matrachuzat és lepedő a liftágyon, tisztaság   

 Szalon ággyá alakítása, asztal állítási lehetőségeinek bemutatása + 2 
Matrac bemutatása   

 Ülések, ülő- és háttámlák kárpitozása, sérülésmentessége és 
működése   

 Szélvédő sötétítő függőnyének megmutatása   

 Tetőablakok/oldalablakok, sötétítés, szúnyogháló és annak be-
mutatása   

    

    

Vezetőfülke bemutatása 
 Kézifék baloldalt!   

 Zenec multimédiás rádió bemutatása   

 Navigáció bemutatása   

 Kamera bemutatása – külső védő burkolat működtetésének be-
mutatás   

mailto:info@caramore.hu


  
 
CaraMore HU Kft.  ■ 2519 Piliscsév, Topol u. 4. 

11. oldal 
CaraMore HU Kft. Tel.: +36 33 535 555 Raiffeisenbank Raiffeisenbank Bethmann Bank AG Adószám: 23726444-2-11 
2519 Piliscsév Fax: +36 33 535 556 HUF Szla. szám: EURO Szla. szám: EURO Szla. szám:  EU adószám: HU 23726444 
Topol utca 4 info@caramore.hu 12028003 - 01330746 – 00100001 12028003 – 01330746 - 00200008 12009809, BLZ 501 203 83 Ügyvezető: 
Magyarország www.caramore.hu HUF IBAN: EURO IBAN: EURO IBAN: Peter Stach 
  HU 7412 0280 0301 3307 4600 1000 01 HU 7412 0280 0301 3307 4600 2000 08 DE12 5012 0383 0012 0098 09 Robert Schröder 
  Swift: UBRTHUHB Swift: UBRTHUHB Swift: DELBDE33XXX  

 

 

A lakóautó állapota (osztályozás használandó)   átvételkor visszaadáskor 

 Fedélzeti számítógép bemutatása   

 Klímaberendezés bemutatása   

 Autóemelő és szerszámkészlet bemutatása   

 Kompresszor és defektjavító készlet bemutatása   

 2 db láthatósági mellény   

    

Felépítmény / alváz 
 Gumik (Michelin Agilis 215/70R15CP) és felnik   

 Külső világítások állapota és működése   

 Tetősín | lehajtható létra |   

 Kerékpártartó | hátul szerelve |   

 Dísztárcsák   

 Oldalsó köténylemezek   

    

    
 
Piliscsév, 2012.06.14. 
 
 
 
 
------------------------------------------------   ------------------------------------------------ 
 CaraMore HU Kft.     …. 
 (Bérbeadó)      (Bérlő) 
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Sematikus rajz a károk rögzítéséhez átadáskor 

 

A rajzon a bejegyzések dátuma: 
 
Igazoljuk a bejelölések helyességét: 
 
------------------------------------------------   ------------------------------------------------ 
 CaraMore HU Kft.     …. 
 (Bérbeadó)      (Bérlő) 
 

Sematikus ábrázolás a belső berendezéssel. Nem mérethű. Ezen ábrázolás nem arra szolgál, hogy a va-
lójában bérbeadott lakóautót mutassa. A rajz sokkal inkább az egyszerűsített ábrázolásra szolgál és arra, 
hogy bejelöljék a hiányosságokat és károsodásokat. 
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Sematikus rajz a károk rögzítéséhez visszaadáskor 

 

A rajzon a bejegyzések dátuma:  
 
Igazoljuk a bejelölések helyességét: 
 
------------------------------------------------   ------------------------------------------------ 
 CaraMore HU Kft.     ….. 
 (Bérbeadó)      (Bérlő) 
 
 

Sematikus ábrázolás a belső berendezéssel. Nem mérethű. Ezen ábrázolás nem arra szolgál, hogy a va-
lójában bérbeadott lakóautót mutassa. A rajz sokkal inkább az egyszerűsített ábrázolásra szolgál és arra, 
hogy bejelöljék a hiányosságokat és károsodásokat. 
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