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Bérlő 
Neve  Cím változatlan   éve Alkalmazottak száma   

Székhelye       Postacím       

Adószám       Cégjegyzékszám       

Főtevékenység       Alapítás éve       

Aláíró szül. dátuma       Számlaszám       
 
Bérlő kapcsolattartója 

Cégjegyzésre jogosult neve       Kapcsolattartó 
neve 

      

Vezetékes telefonszám       Faxszám       

Mobilszám       e-mail       
 
Bérlő könyvelője 

Könyvelő neve       Könyvelőtelefonszáma       
 
Van a cégnek lejárt tartozása az APEH vagy a VPOP felé (aláhúzandó) 

Nincsen     Igen, van  
Szállító 

Neve       Kapcsolattartó neve       

Székhelye       Postacím       

Telefonszám       Faxszám       

Mobilszám       E-mail       

Számlaszám       Adószám       

 
Bérlendő eszköz 

 
Darab Gyártó Bérlendő eszköz típusa Gyári száma Piaci érték (netto) Új Használt 

                                

                                

Eszköz üzemeltetésének helye:       

 
Bérleti konstrukció 
Bérleti idő      Bérleti díj      Eszközök összértéke      Deviza neme      Egyéb      
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--------------------  --------------------------------------------------------- 
Dátum    Aláírás 
 

Alulírott vállalkozás képviseletében büntetõjogi felelõségem tudatában kijelentem, hogy a vállalkozás ellen 
peres, csõd, felszámolási vagy végrehajtási eljárás nincsen folyamatban, illetve nincs tudomásunk ilyen 
eljárás kezdeményezésérõl. Büntetõjogi felelõsségem tudatában nyilatkozom, hogy a vállalkozás 
képviseletében a szerzõdéseket és annak mellékleteit jogosult vagyok aláírni, illetve aláírási 
jogosúltságom összegszerûség tekintetében nem korlátozott. Büntetőjogi felelõsségem tudatában 
nyilatkozom, hogy a vállalkozásnak sem adó, sem egyéb közadók módjára behajtható tartozása nem áll 
fenn. Nyilatkozom továbbá, hogy a jelen adatlapon feltûntetett adatok, valamint a minõsítéshez egyszerû 
másolatként átadott dokumentumok az eredetivel egyezõek, és a valóságnak megfelelnek. Jelen adatlap 
aláírásával felhatalmazom a Vendi Hungária Kft.-t valamint Finanszírozó partnerét, hogy a jelen adatlapon 
megadott adatok valódiságát ellenõrizze.  
Alulírott vállalkozás hozzájárul, hogy a Grenkeleasing Vendi Hungária Kft.-t valamint Finanszírozó partnere 
a vállalkozásra vonatkozó adatait adatkezelési, elemzése, ellenõrzési céllal egymás részére átadja. Alulírott 
vállalkozás kijelenti, hogy a fenti felhatalmazása jelen adatlap egyidejû kitöltésével  lép hatályba. 
Felhívjuk figyelmét, hogy standard szerződésünk esetén a díjfizetés negyedéves díjfizetéssel előre 
történik, csoportos beszedéssel. Amennyiben ettől eltérőigénye van kérjük, hogy azt az adatlap bérleti 
konstrukció/egyéb mezőben sziveskedjen feltűntetni. Ennek díjkülönbözetéről bérleti szerződésünk 
rendelkezik. 

Kérjük az alábbi dokumentumokat csatolni: 
 
Társaságok esetében: 
• aláírási címpéldány 
• személyi igazolvány és lakcímkártya mindkét 

oldalának másolata, 
• elmúlt év mérlege, eredménykimutatása  
 
Egyéni vállalkozó esetén: 
• vállalkozói igazolvány másolata 
• elmúlt két gazdasági év adóbevallása  
• személyi igazolvány és lakcímkártya mindkét 

oldalának másolata 
• Bankszámla Szerzödés 


