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1. oldal 

 

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 

 

 

Cím: .............................................................................................................  

Adószám: .............................................................................................................  

Cégjegyzék szám: .............................................................................................................  

Működési eng. szám: .............................................................................................................  

Telefonszám: .............................................................................................................  

Ügyvezető: .............................................................................................................  

E-mail: .............................................................................................................  

 

Szerződés tárgya: Belföldi és Nemzetközi Személyszállítás 

 

Szerződés megkötésének időpontja:  ......................................................................................  

 

Szerződés érvényességi ideje:  ......................................................................................  

 

A Tinett Bt vállalja, hogy a szerződésben foglaltak szerint, megfelelő közúti közlekedésre 

alkalmas autóbuszt bocsájt, a megrendelő részére. 

 

A Tinett Bt a személyszállításhoz megfelelő dokumentumokkal és engedélyekkel rendelkezik 

és azt a megrendelőnek igény esetén be is tudja mutatni. 

 

A Tinett Bt kijelenti, hogy nem áll csőd- és felszámolási eljárás alatt, végelszámolás, egyéb 

megszüntetési eljárás nincs ellene folyamatban, köztartozása nincs. 

 

Jelen Személyszállítás szerződés, a Tinett Bt, Különjárati Szerződés feltételeinek megfelel.  

 

A Személyszállítási szerződés a Tinett Bt, Különjárati Szerződés feltételeinek elfogadását is 

jelenti, a megrendelő részéről. 

Amely létrejött a Tinett Bt, későbbiekben, mint Fuvarozó, és az alábbiakban leírt, 

későbbiekben, mint Megrendelő között. 

 

Fuvarozó: TINETT VENDÉGLÁTÓ BT. 

Cím: 3300 Eger, Meder utca 12. 
Adószám:  23238127-2-10 

Cégjegyzék szám: 1006020/767 

Telefonszám: 06 30 9674-240 

Ügyvezető: Fejes Istvánné 

Szakmai irányító: Fejes Krisztián 

E-mail: tinettbusz@gmail.com 

 

Megrendelő: ............................................................................................................. 

Hungary, 3300 Eger, Meder utca 12. 

Belföldi és Nemzetközi személyszállítás 

 

Mobil: +36 30/9674-240 - Fejes Krisztián  

http://www.tinettbusz.hu/
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2. oldal 

 

 

 

A személyszállítás pontos megrendelését, a Tinett Bt honlapjáról (http://www.tinettbusz.hu) 

letöltött, Autóbusz Megrendelés dokumentum teszi hivatalos megrendeléssé, amit mind a 

fuvarozó, mind a megrendelő, aláírásával, illetve bélyegző lenyomattal lát el. 

Az autóbusz megrendelés dokumentum a jelen szerződés, elválaszthatatlan mellékletét, 

képezi. 

 

Egyéb megjegyzések: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Jelen szerződés, két oldalas, két példányban készült. 

Egyik példány, a Tinett Bt telephelyén lepecsételve, aláírva, tárolásra kerül. 

A másik példány, lepecsételve, aláírva, a megrendelőt illeti. 

 

Kelt: …………………………………….. 

 

 

 

 

 

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

 FUVAROZÓ MEGRENDELŐ 

 

 

 

 

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

 SZAKMAI IRÁNYÍTÓ 
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