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Bérleti szerződés

Bérlő adatai:
Magánszemély

www.takaritas-szeged.hu
Bérbeadó adatai:
Vastag Mária e.v.
Székhely: 6723 Szeged Szilléri sgt 42. 4.em
23 a.
Kölcsönző címe: 6723 Szeged Bihari u 32.
Adószám: 67912063-1-26
T:+3650 1289051

Név:---------------------------------------------Lakcím-------------------------------------------Személyi ig. szám:---------------------------Telefonszám:--------------------------------Emailcím:--------------------------------Cég
Név:-----------------------------------Adószám:--------------------------------Székhely:----------------------------------Telefonszám:-------------------------------Email cím:-----------------------------------

Bérelt eszközök:

Eszköz típusa:

Tartozékok

Tisztítószer

Karcher Puzi/100
szőnyeg és
kárpittisztitógép

gégecső
szőnyegfej+ nyél
kárpitfej

Karcher SC4
gőztisztító
Karcher T/10 ipari
porszívó

pontsugár fúvóka
Padlótisztító fej.
gégecső
padlófej

mennyisége:
------------db
tabletta RM765
Biztonsági adatlap
kiadva
körkefe ------db
huzat----------db
5l-es papír porzsák
-------------db

Átvettem:

kölcsönzés
várható
ideje: óra

Megjegyzés: papírporzsák, körkefe 1-1 db , és 10 l vízhez 2 db kárpitisztító tabletta benne van a
kölcsönzés díjába. Ettől eltérő fel nem használt mennyiséget visszavesszük.
1. A Bérbeadó jogosult a Bérlőnek a Bérleti szerződésben foglalt azonosító adatainak és
egyéb utolérhetőségének hitelt érdemlően bizonyító hivatalos iratok (érvényes személyi
igazolvány, lakcímkártya) betekintésébe és ezen adatok szerződés béli rögzítésére. A
Bérbeadó a Bérlő adatait titkosan kezeli

2.
Kérek tájékoztatót hírekről, kedvezményekről, árleszállításokról igen nem
A megfelelő válsz aláhúzandó.

2. A bérleti idő határozatlan idejű de minimum 4 maximum 48 óra lehet. Bérlő köteles a
bérelt tárgyat üzemképes, tiszta állapotban visszaszolgáltatni. Amennyiben a gépet
koszosan hozza vissza 500 Ft tisztítási díjat számol fel a bérbeadó . A Bérlő fizetési
kötelezettsége mindaddig fennáll, amíg a kibérelt eszköz(öke)t a bérlés helyszínén vissza
nem szolgáltatja, Mely utólag fizetendő.
3. A Bérlő a bérelt tárgyat a szóbeli és kezelési utasításoknak megfelelően
rendeltetésszerűen használhatja. Felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes
használat következménye. Meghibásodás vagy rongálás esetén a Bérlő köteles a Bérbeadót
azonnal tájékoztatni..
4. A Bérlő a bérleti tárgyon javítást nem végezhet. A bérleti tárgy megbontása esetén a
Bérlőt teljes anyagi felelősség terheli. Ha a bérleti tárgy a Bérlőnek felróható okból
meghibásodik a Bérlő köteles a javítási költségeket és egyéb igazolt kárt megtéríteni.
5. A bérlő a bérelt készüléket harmadik személynek nem adhatja át, a bérlési idő alatt
bekövetkezett valamennyi nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett kárért felelős!
A bérbeadó nem felel az előre nem látható, emberi erővel el nem hárítható, neki fel nem
róható (vis major) káreseményekért. Az említetett felelősségkorlátozások magában foglalnak
minden kártérítési és kártalanítási igényt. Az említett felelősségkorlátozások érvényesek a
Bérbeadó minden munkatársára, és más, a bérbeadó által megbízott harmadik személyre is.
6. Ha a Bérlő a bérleti idő lejártakor a bérleti tárgyat a bérbeadó írásbeli felszólítása ellenére
sem szolgáltatja vissza, a Bérbeadó jogosult azt a Bérlőtől elszállítani.
7.. Ha a bérleti tárgy visszaszolgáltatása meghiúsul, illetőleg elvész vagy használhatatlanná
válik a Bérlő köteles a hátralék befizetésén túl a bérleti tárgy mindenkori beszerzési értékét
megfizetni.
9.. A Bérbeadó fenntartja a jogot a bérbeadástól való elállásra abban az esetben:


Ha más körülményekből kiderül, hogy a Bérlő a vállalt kötelezettségeit nem tudja
teljesíteni.



Ha egyértelműen megítélhető, hogy a bérlő a készülék használatához nem
rendelkezik a szükséges minimális tudással, illetve bármilyen körülményből arra

3.


következtet, hogy az eszköz rendeltetésszerű használata, vagy visszaszállítása
bizonytalan.

10. A Bérlő a Bérleti szerződés megkötésekor az eszközök szakszerű kezelésére ki lett
oktatva, melyet a szerződés aláírásával igazol.
11. Jelen Bérleti szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvben
foglaltak az irányadóak. A szerződésből származó per esetén a Szegedi Központi Kerületi
Bíróság a kizárólagos illetékes.
Kelt: …………………………………………………, 20……. év ………………………………… hó
………… napján.

…………………………………………………
BÉRBEADÓ

……………………………………………
BÉRLŐ

Visszaadás:
A mai napon a bérelt gépet hiánytalanul átvettem- visszaadtam Sérülésről hiányoságról és
egyéb meghibásodásról jegyzőkönyv

Készült

Nem készült.

A megfelelő rész aláhúzandó!
---------------------------------

---------------------------

Bérbeadó

Bérbe vevő

