ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY
FOGLALÓRÓL

A Wolf

Tailor

Szindikátus

Kft. képviseletében elismerem, hogy a

................................................-tól

mai

napon

(cím:...............................................,

szül.idő,hely:..............................................., szig.szám:.................................)
a 201 ...............................................-tól 201...............................................-ig terjedő időszakra
vonatkozó a bérlési szerződésben meghatározott díj ..............................................Ft, azaz
......................................................................... forint foglalójaként ...........................................Ft-ot,
azaz ..............................................................................................forintot átvettem.

Cégnév: Wolf Tailor Szindikátus Kft.
Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 20.
Adószám: 24173791-1-42
Telefonszám: +36-70-5353-111
Email cím: wtskft@info.hu
Bérlőtől a mai napon.
----------------------------------------------Bérbeadó
Alulírott Bérlő (telefonszám: ........................................, e-mail

cím: ........................................)

kijelentem, hogy a fenti gép jármű foglalójaként kifizetett összeg levonása után fennmaradó
bérlési díj hátralékát legkésőbb 201.. ....................hó ..........napjáig egy összegben kifizetem.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a bérlési idő megkezdése előtt elállok a szerződéstől az alábbi
táblázat alapján kerül visszafizetésre számomra a foglaló összege.

Bérlési idő első napja előtt
15 napon túl
14 napon belül

a foglaló visszajár 7.000,- Ft kezelési költség levonása után
a foglaló nem jár vissza

Budapest, 201…… …………………….hó ………………..napján

---------------------------------------------Bérlő

www.wtskft.hu
E-mail cím: info@wtskft.hu
Tel.: 06 70 5353-111
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