
Bérleti szerződés

amely létrejött egyrészről Coconut Pr Bt. (6771 Szeged, Sarkantyú u. 67. képv. Sződy Ágnes), mint
Bérbeadó, másrészről 

Magán személy 

Név: 

Szül. hely, idő: 

An.: 

Szem.ig.szám: 

Lakcím: 

Telefonszám: 

Emailcím: 

 Cég/Szervezet

Cég/szervezet neve: 

Székhely: 

Képviselő: 

Szem.ig.szám: 

Adószám: 

Telefonszám: 

Emailcím: 

1.  Bérbeadó  bérbeadja,  Bérlő  bérbe  veszi  Bérbeadó  tulajdonát  képező,  hibátlanul  működő,
sérülésmentes állapotban levő, a Bérlő által átvétel előtt kipróbáltan az alábbi eszközöket:

 Vonyx AP1500PA  2 db Mikrofon  1db Hangfalállvány

 Tápkábel  Mikrofonállvány  1 db Hangfalvédő huzat

Az eszközök átvételi és visszavételi helye Bérbeadó székhelye.

A bérelt eszközök felhasználási helye: ……………………………………………………………….

2. Felek az 1.pontban meghatározott eszközök együttes bruttó bérleti díját

……………………………………………………………………  Ft  összegben  határozzák  meg
azzal, hogy a bérleti díj előre esedékes, Bérbeadó által kibocsátott számla alapján. 

………………………………
Bérbeadó

………………………………
Bérlő
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3. A bérlet határozott időtartamú.

Bérleti jogviszony kezdete: ………..év…………….hó………..nap………...óra………...perc

Bérleti jogviszony vége: ………..év…………….hó………..nap………...óra………...perc

4.  A bérleti  jogviszony végén Bérlő  köteles  az  1.  pontban meghatározott  eszközöket  Bérbeadó
telephelyére az átvételkori állapotban visszaszállítani. Bérbeadó kijelenti, hogy felelősséget vállal a
bérlet időtartama alatt a bérelt eszközökben keletkezett károkért, sérülésekért.  

Amennyiben  Bérlő  a  jelen  szerződésben  meghatározott  időpontra  nem  szállítja  vissza  a  bérelt
eszközöket Bérbeadó jogosult napi 10.000 Ft késedelmi díj felszámítására. 

5.  Jelen szerződés  aláírásával  Bérlő elismeri,  hogy ismeri  az eszköz és tartozékai  rendeltetését,
használatát,  műszaki  jellemzőit,  a  használattal  kapcsolatos  jogszabályi  előírásokat,  azt,  hogy az
eszközök rendeltetésszerűen működnek, és tiszta állapotban vannak. Bérlő felelősséget vállal azért,
hogy  a  bérelt  eszközt  kizárólag  rendeltetésszerűen  használja.  Amennyiben  az  eszköz  Bérlőnek
felróható okból sérül, úgy a Bérbeadó jogosult a javítás költségét, továbbá a javítás idejére jutó
bérleti bevétel kiesését a Bérlő felé érvényesíteni.

6.  A bérleti  szerződés  időtartama  alatt  Bérbeadó  jogosult  az  eszközt  bármikor  megtekinteni,
ellenőrizni  a  használat  rendeltetésszerűségét  és  a  karbantartás  szakszerűségét,  jogosult
meggyőződni  arról,  hogy  a  Bérlő  kezelőszemélyzete  ismeri  és  betartja  az  eszköz  használatára
vonatkozó  biztonsági,jogszabályi  és  munkavédelmi  előírásokat.  Bérbeadó  jogosult  egyoldalúan
felfüggeszteni a bérletet, ha úgy ítéli, hogy annak további használata súlyos károsodást okozhat,
élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztet.

7. Az eszköz meghibásodása esetén csak a Bérbeadó jogosult az eseti javítás, helyszíni hibaelhárítás
elvégzésére és elvégeztetésére.

8. Bérbeadó a következő esetekben jogosult a hibajavítás felmerült költségeit - kiszállási díj, szerviz
munkaóra díj, alkatrész, egyéb felmerült költségek - Bérlő felé kiszámlázni: a hiba oka az eszköz
nem rendeltetésszerű használata, a kiszállás során megállapítást nyer, hogy az eszköz működőképes,
javítást nem igényel, a Bérlő által végzett telepítés során keletkezett a hiba.

9.  Bérbeadó  előzetes  felszólítást  követően  jogosult  az  eszközt  elszállítani  Bérlő  által  használt
helyszínről,  amennyiben  Bérlőnek  lejárt  fizetési  határidejű  számlája  van.  Mindez  nem minősül
birtokháborításnak.

10. Bérlő jogosult és köteles az eszköz működését és használatát megismerni, azt a leírtak szerint
rendeltetésszerűen,  a  bérleti  szerződésben  meghatározott  helyen  használni,  ha  az  eszközt  más
helyszínen használja, köteles azt előzetesen bejelenteni Bérbeadónak. Köteles azt a használati időn
túl is zárt vagy őrzött helyen tárolni. Az eszközt harmadik személynek használatra át nem adhatja.
Az ország területéről csak Bérbeadó előzetes hozzájárulásával viheti ki. Bérlő kötelezi magát, hogy
a  bérleti  szerződésben  rögzített  bármely  adat  megváltozása  esetén  haladéktalanul  tájékoztatja
Bérbeadót.

………………………………
Bérbeadó

………………………………
Bérlő
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11.  Az  1.  pontban  meghatározott  eszközök  javíthatatlan  károsodása,  megsemmisülése,
eltulajdonítása esetén Bérlő köteles haladéktalanul értesíteni Bérbeadót, és megfizetni az eszközök
teljes értékét, melyet ezen szerződés 190.000Ft-ban rögzít. Amennyiben a pontban foglalt tényállás
megállapításra kerül, a Bérbeadó 8 napos határidővel számlázza ki a Bérlő számára a keletkezett
károk megtérítéséről szóló számlát.

12.  Bérlő  gondoskodik  saját  költségén  az  eszköz  ki-  és  visszaszállításáról.  Az  1.pontban
meghatározott  eszközöket  kizárólag  Bérlő  vagy  Bérlő  képviselője  szállíthatja  vissza.  A
visszaszállító személyt Bérbeadó jogosult Bérlő hivatalosképviselőjének tekinteni, aki Bérlő helyett
és nevében jár el.

13.  A Bérbeadó  nem felelős  sem a  közvetett,  sem a  közvetlen  kárért,  amely  a  Bérlőnél  vagy
harmadik félnél merül fel az eszköz hibája vagy olyan más ok miatt, amely a Bérbeadó befolyásán
kívül esik, vagy amely a Bérlő tevékenysége vagy tevékenységének elmulasztása miatt keletkezik.
A Bérbeadó nem vonható felelősségre közvetett károkért. A Bérbeadó szerződésszegése esetén a
Bérbeadó kártérítési felelőssége az esedékessé váló bérleti díjra korlátozódik.

14.  A Bérbeadó  írásbeli  felszólítást  követően  azonnali  hatállyal  felmondhatja  a  szerződést  és
elszállíthatja a bérleti tárgyát képező eszközt, ha a Bérlő megsérti a bérleti szerződés rendelkezéseit,
vagy  ha  a  Bérlő  felszámolás  alá  kerül  vagy  megszűnik.  Ebben  az  esetben  a  Bérlő  nem
akadályozhatja meg az eszköz elszállítását, biztosítja Bérbeadó szabad bejutását az ingatlanra, ahol
az eszköz található, és nem tekinti az oda bejutást birtokháborításnak.

15.  Bérbeadó  a  Bérlő  által  a  megrendelésben  és/vagy  a  bérleti  szerződésben  megadott
képviselőjének, kapcsolattartójának személyes adatait az EU Parlament és a Tanács 2016/679. sz.
rendelete  (továbbiakban:  GDPR)  6.  cikk  1.f.  pontja  alapján  jogos  érdekből,  azonosítási  és
kapcsolattartási  célból  kezeli,  betartva  az  adatbiztonság  követelményét  és  az  adatkezelésre
vonatkozó alapelveket és szabályokat. Amennyiben a Bérlő magánszemély, úgy személyes adatait a
Bérbeadó GDPR 6. cikk 1.b pontja alapján szerződés megkötése teljesítése jogalappal kezeli a fenti
célokból  és  módon.  Bérbeadó  köteles  a  GDPR,  valamint  a  2011.  évi  CXII.  tv.  továbbá  más
vonatkozó  jogszabályok  adatvédelmi  rendelkezéseit  betartani  a  szerződés  létesítése,  teljesítése
kapcsán.  Bérlő  tudomásul  veszi,  hogy  a  Bérbeadó  a  Bérlő  megadott  adatait  megvizsgálja,
vállalkozás  esetén  a  cégről  személyes  adatnak  nem  minősülő  adatot  gyűjt  közhiteles
nyilvántartásokból,  valamint,  hogy  a  Bérlő  által  bemutatott  dokumentumok  és  a
személyazonosságot igazoló iratok valódiságáról meggyőződik.

16.  A bérleti  szerződésre  a  magyar  jog  az  irányadó.  A bérleti  szerződésben  nem  szabályozott
kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

17.   Külön  tájékoztatás:  Bérlő  tudomásul  veszi,  hogy  a  Bérbeadó  szerződésszegése  esetén  a
Bérbeadó kártérítési felelőssége az esedékessé váló bérleti díjra korlátozódik.

17./  Jelen  szerződésből  eredő  esetleges  jogvita  esetére  felek  kikötik  a  Szegedi  Városi  Bíróság
kizárólagos illetékességét.
Jelen szerződést elolvasás után, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag
aláírtuk.

Kelt: Szeged, …………………………………..

………………………………
Bérbeadó

………………………………
Bérlő
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Visszavételi Jegyzőkönyv

Visszaszállítás dátuma: ………..év…………….hó………..nap………...óra………...perc

Visszaszállítást végző képviselő neve: ……………………………………………………... 

Hiba-, sérülésmentes eszközök:

 Vonyx AP1500PA  2 db Mikrofon  1db Hangfalállvány

 Tápkábel  Mikrofonállvány  1 db Hangfalvédő huzat

Hibás vagy sérült eszközök: 

 Vonyx AP1500PA  2 db Mikrofon  1db Hangfalállvány

 Tápkábel  Mikrofonállvány  1 db Hangfalvédő huzat

   Hibák vagy sérülések leírása:

………………………………
Bérbeadó

………………………………
Bérlő
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