GÉPBÉRLETI SZERZŐDÉS
mely létrejött Ujlaki János ev., 1133 Budapest, Dráva utca 7., tel. 06 70 313 2039 mint Bérbeadó, és a(z)
Cégnév:...................................................

adószám:.....................................

Átvevő neve:...........................................

szem.ig.sz.:..................................

lakcíme:..................................................

telefon:........................................

mint Bérbevevő között.
Bérbevevő kölcsönbérletbe veszi a Bérbeadótól az alábbi gépeket és eszközöket:
Gép típusa:
Gyári száma:
Bérleti díj/nap:
Kaució:
Gép értéke:
Bérleti idő:
A gép(ek) használati címe:.................……………………………………………..........
A szerződés feltételei:
1/ Bérbevevő a fenti eszközöket a Bérbevevő által megadott használati címen leltár szerint, kipróbálva, sérülésmentesen, tiszta
állapotban veszi át. Átadáskor a Bérbeadó a gép kezelésére, karbantartására vonatkozó előírásokat a Bérbevevővel vagy annak
megbízott képviselőjével ismerteti és ennek megtörténtét a szerződés aláírásával elismeri.
2/ A Bérbevevő a gép rendeltetésszerű használatáért és karbantartásáért valamint szakszerű raktározásáért felelősséget vállal, az
ebből eredő károkat, a bérleti idő alatt szükségessé váló javítások költségét a Bérbeadónak - számla alapján – megtéríti, erre az
időre a Bérbeadó a kauciót visszatartja.
3/ A Bérbevevő, 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.
4/ A bérelt gép oda-vissza szállításáról külön díj ellenében a Bérbeadó gondoskodik.
5/ Bérbeadó jogosult a bérbeadás idejére letéti díjat (kaució) kérni, ennek mértéke a gép értékével arányos és azt a gépbérleti
díjtáblázat tartalmazza.
6/ A bérleti jogviszony a bérlés napjától / szerződés aláírásától / kezdődően határozott időre szól.
7/ 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.
Amennyiben Bérbevevő a gépet nem az átadáskorinak megfelelő letisztított állapotban adja vissza, Bérbeadó jogosult a gép napi
bérleti díjának 50%- át tisztítási díjként felszámítani.
8/ Bérbevevő kötelezi magát, hogy a bérelt gép tárolási helyéről valamint a szerződésben meghatározott időntúli használatáról,
annak esetleges megváltoztatásáról Bérbeadót előzetesen értesíti.
9/ A bérelt gép elvesztése, megsemmisülése esetén a Bérbevevő a szerződésben feltüntetett forgalmi értéket köteles a
Bérbeadónak 8 napon belül megtéríteni.

Kelt, Budapest,

Bérbeadó

Bérbevevő

