Bérleti szerződés
Bérbeadó:

………………………………

Székhely:

………………………………

Gépek tárolási címe:

………………………………

Adószám:

………………………………

Képviselője:

………………………………

továbbiakban, mint Bérbeadó
Bérlő:

………………………………

Születéi dátuma:

………………………………

Cím:

………………………………

Gép(ek) használati címe:

………………………………

Anyja neve:

………………………………

Igazolványszám(ok):

………………………………

továbbiakban mint Bérbevevő között a mai napon az alábbi feltételek szerint:
Bérbevevő kölcsönbérletbe veszi a Bérbeadótól az alábbi gépeket és eszközöket:
Eszköz
megnevezés

Gyári szám

Érték

Kaúció

Napidíj

Tartozék(ok)

Bérleti idő lejárta

1.
2.
3.
4.

Hiba-, sérülésjegyzék:
1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
Alapvetések
1. Bérbevevő a Bérbeadó által átadott gépeket leltár szerint, kipróbálva, tiszta állapotban
veszi át. Bérbeadó a gép kezelésére, karbantartására vonatkozó előírásokat a Bérbeadó a
Bérbevevővel ismerteti és ennek megtörténtét a szerződés aláírásával elismeri.
2. A bérleti díj elszámolási egysége 1 naptári nap (24 óra). A bérleti díj az átadás napját és a
visszaszállítás napját is tartalmazza. Időegység túllépés esetén plusz 1 napi díj fizetendő.
3. Visszavétel helye a Bérbeadó gép-tárolási címe
4. Abban az esetben, ha a Bérbevevő a bérlemény tárgyát a bérleti idő lejárta előtt adja
vissza, részére a bérleti díjból visszatérítés nem jár.
5. a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadóak

6. Bérbevevő aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a gép bérbevételekor Bérbeadó a személyi
igazolványáról és lakcímkártyájáról fénymásolatot készítsen, esetleg a bérbevétel tényét
videón ill. fényképpel rögzítse.
Bérbeadó kötelességei
1. a Bérbeadó a gépe(ke)t üzemképes, tartós üzemeltetésre megfelelő állapotban adja át
2. bérelt tárgy visszavételekor elszámol a kaúcióval
3. Bérbeadó jogosult a bérleti szerződést a fenti időtartam előtt is azonnali hatállyal
megszüntetni, amennyiben:
1. Bérbevevő a gépet nem rendeltetésszerűen használja
2. Bérbevevő a gépet harmadik személynek használatra átengedi
3. a vonatkozó részszámlákat a számla lejártáig nem egyenlítette ki.
4. Bérbeadó gépkezelőt nem biztosít Bérbevevő részére
Bérbevevő kötelességei
1. a gép rendeltetésszerű használatáért és karbantartásáért valamint tárolásáért felelősséget
vállal. Amennyiben Bérbevevő a gépe(ke)t nem rendeltetésszerűen használja, az ebből
eredő károkat, a bérleti idő alatt szükségessé váló javításokat vagy maga elintézi, vagy
ennek költségét a Bérbeadónak megtéríti, erre az időre a Bérbeadó a kauciót visszatartja.
2. amennyiben a gépe(ke)t hatósági eljárás során lefoglalják, Bérbevevő köteles
Bérbeadónak a foglalás idejére napidíjat fizetni.
3. ha a gép üzemelése során rendellenességet észlel, a berendezés azonnali
leállítását követően haladéktalanul köteles Bérbeadót értesíteni. A meghibásodás
elhárításának időtartamára Bérbeadó bérleti díjat nem számít fel. Bérbeadó a hiba
elhárításának időtartamára Bérbevevőnek nem tartozik kártérítéssel.
4. A bérelt gép üzemeltetési/ üzemanyag, kezelő / költsége a Bérbevevőt terheli.
5. gondoskodik a gép, gépek letisztított állapotban történő visszaszolgáltatásáról a bérleti idő
lejártakor. Amennyiben Bérbevevő a gépet nem az átadáskorinak megfelelő letisztított
állapodban adja vissza, Bérbeadó jogosult a gép napi bérleti díjának 50%-át tisztítási
díjként felszámítani.
6. Bérbevevő vállalja, hogy a bérelt gép tárolási helyéről valamint a szerződésben
meghatározott
időntúli használatáról, annak esetleges megváltoztatásáról Bérbeadót
előzetesen értesíti.
7. megegyezés szerint bérleti díjat és kaúciót fizet
8. a bérelt gép elvesztése, megsemmisülése esetén a Bérbevevő a szerződésben feltüntetett
forgalmi értéket köteles a Bérbeadónak 8 napon belül megtéríteni.
9. Bérbeadó késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét jogosult
felszámítani késedelmi kamatként.
10. Bérbevevő a géphasználatot harmadik személy részére a Bérlő engedélye nélkül nem
engedheti át.
Kelt, Budapest, 2015. ................................ hó ...............nap

------------------------------------Bérbeadó aláírása

----------------------------------Bérbevevő aláírása

