PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA
B2 (középfok) – angol nyelv
Írásbeli
Íráskészség

§

vizsgázó sorszáma:

dátum:
2008. november 22.

Írjon hivatalos levelet 150-200 szó terjedelemben. Ügyeljen a formai követelményekre, és térjen ki
minden megadott szempontra úgy, hogy a levél egységes szöveget alkosson.
Az irányítási szempontoknak nem megfelelő vizsgadolgozat értékelése: 0 pont.
A titkosítás érdekében saját neve helyett a megadott nevet használja. Elérhető pontszám: 15 pont.
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.
Végső megoldásként csak a tintával írt változatot fogadjuk el.

Ön ügyvéd. Ügyfele egy angol üzletembernek adta bérbe a lakását. A bérleti szerződés lejárta
után ügyfele súlyos károkat fedezett fel a lakásban, mely károkat a bérlő nem hajlandó
megtéríteni. Írjon felszólító levelet az illetőnek!
Levelében térjen ki a következőkre:
-

Ön a bérbeadót képviseli egy 2006. október 30-án 18 hónapra kötött bérleti
szerződéssel kapcsolatban.

-

E szerződésben a bérlő vállalta, hogy a bérelt lakást és tartozékait az átadás-átvételkori
állapotban őrzi meg és szolgáltatja vissza a bérbeadónak.

-

A szerződés azt is kimondta, hogy a szokásos elhasználódás körén kívül eső kárt a
bérlő köteles megtéríteni.

-

Utaljon rá, hogy a levél mellékletét képező kárjegyzékben szereplő károk nem
tekinthetők a rendeltetésszerű használat következményének, így a bérlő köteles azokat
megtéríteni.

-

Amennyiben a bérlő a károkat nem téríti meg, az szerződésszegésnek minősül, és a
bérbeadónak jogában áll kártérítési keresetet benyújtani. Ha a bérlő a pert elveszíti,
nemcsak a kártérítést kell megfizetnie, hanem a perköltséget is.

-

Figyelmeztesse a bérlőt, hogy amennyiben a kárt két héten belül nem téríti meg, perre
viszik a dolgot.
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