
 

Styevola és Fia   

___________________________________________________________________________ 

 

Jelentkezési lap próbaútra 
 
Örülünk, hogy megtisztelt bennünket érdeklődésével. Engedje meg, hogy felhívjuk figyelmét a KRESZ szabályok 
maradéktalan betartására és az óvatos, körültekintő vezetésre. Kérjük, az első percekben, csak ismerkedjen az 
autóval.  
 
A járművet csak az vezetheti:  

1. Akinek érvényes jogosítványa van. 
2. Aki bekapcsolta a biztonsági övet.  
3. Aki a vezetés elkezdése előtt legalább 8 órával nem fogyasztott alkoholt.  
4. Aki nem dohányzik a tesztautóban.  
5. Aki nem szervez „privát autóversenyt”. 
6. Aki kíméletesen bánik a tesztautóval.  
7. Aki betartja a közlekedési szabályokat.  

 
Alulírott 
Név*:  …………………………………………………………………………………………………………………… 
Cím*:  …………………………………………………………………………………………………………………… 
Anyja neve*:  …………………………………………………………………………………………………………………… 
Szül. hely és idő*: …………………………………………………………………………………………………………………… 
Szem. ig. sz.*:  …………………………………………………………………………………………………………………… 
Jogosítvány sz.*:  …………………………………………………………………………………………………………………… 
Telefonszám**:     …………………………………………………………………………………………………………………… 
E-mail cím**:    …………………………………………………………………………………………………………………… 
*Kötelezően kitöltendő. 
**Nem kötelező adatszolgáltatás, önkéntes hozzájáruláshoz kötött. 
 
Kijelentem, hogy érvényes jogosítvánnyal rendelkezem, a próbaút előtt legalább 8 órával nem fogyasztottam 
alkoholt, és a rám bízott gépkocsi, illetve a bennülők épségét szem előtt tartva vezetek. Azok a balesetek, amelyek 
a közlekedési szabályok áthágása vagy durva gondatlanság következményei, rám nézve megtérítési 
kötelezettséggel járnak.  
 
A tesztgépkocsi típusa:    

Indulás időpontja:         2020. ___________________ , ____ óra ____ perc  

 ____________________________
 Aláírás 
Visszaérkezés időpontja: 2020. ___________________ , ____ óra ____ perc  

 ____________________________
 Aláírás 
Hozzájáruló nyilatkozat* 
Alulírott □ HOZZÁJÁRUL vagy □ NEM JÁRUL HOZZÁ, hogy személyes adatait a 2003/C, illetve a 95/CXIX törvényi 
előírásainak megfelelően a Styevola és Fia Kft. adatkezelőként kezelje, illetve az ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM) 
központtal feldolgoztassa szolgáltatásnyújtás, folyamatos kapcsolattartás, piackutatás és közvetlen ügyfélszerzés 
céljából határozatlan időtartamra. Adatszolgáltatása önkéntes, jogosult hozzájárulását bármikor indoklás nélkül 
visszavonhatja az info@styevolaesfia.hu e-mail címen vagy a következő postai címen: 2500 Esztergom, Táti út 28. 
*Kötelezően kitöltendő. 

____________________________ 
Aláírás 

 
Alulírott fentiekben kötelezően megadott további adatait a Styevola és Fia Kft., mint adatkezelő az Európai 
Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi 
CXII. törvény (Infotv.) alapján, jogos érdekei érvényesítésén alapuló adatkezelés jogán kezeli. Alulírott elfogadja, 
hogy Adatkezelő „Általános adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatójában” foglaltak megismerésével és annak 
elfogadásával, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a Adatkezelési tájékoztató IX. 
pontjában foglaltak szerint kezelje. 


