Bérleti szerződés minta

Amely, létrejött egyrészről
Evonet BT., 2200 Monor, Pilisi út 34. – továbbiakban mint Bérbeadó
valamint
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
– továbbiakban mint Bérlő
részéről a mai napon, az alábbi feltételekkel.

1. Szerződés tárgya: egy darab Acer X110P projektor (gyári száma XXX) Samsonite
hordtáskában, valamint egy darab Crystalline Tripod fekete tokos, matt fehér vetítővászon
(gyári száma XXX) bérbeadása
2. Bérbeadó bérbe adja Bérlőnek az 1-es pontban ismertetett irodatechnikai eszközöket
…………….…. napra / ………….……. órára …………….…. Ft napidíj / ……….………. Ft óradíj ellenében.
3. Bérbeadó Budapest területén díjmentesen szállítja ki Bérlő számára az eszközöket, valamint
segítséget nyújt azok beüzemelésében. Az eszközök elszállítása ugyancsak díjmentes. A
szállítás előre egyeztetett időpontban történik.
4. Bérlő köteles az előre megállapított bérleti díjat Bérbeadónak a bérlés megkezdésekor
készpénzben megfizetni.
5. A bérlés megkezdésekor Bérbeadó beüzemeli az eszközöket, bizonyítva ezzel azt, hogy azok
100%-ig működőképesek, használatra alkalmasak.
6. Bérlő köteles az eszközöket minden olyan külső és belső hatásoktól megóvni, amelyek az

horpadások, tűz és folyadékok, gravitáció, szél által okozott károk.
7. Bérlő köteles az eszközöket ugyanolyan, működőképes állapotban visszaadni Bérbeadónak a
bérlés után, mint ahogyan átvette azokat a bérlés megkezdésekor.
8. Bérlő fokozottan ügyel az eszközök kiegészítőinek biztonságára, ide értve a kábeleket,
távirányítókat, optika fedeleket.
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eszközök bármilyen fajta károsodását okozhatják. Ide értendők a karcolások, törések,

9. Bérlő kijelenti, hogy a Polgári Törvénykönyvben foglaltak szerint szavatolja a bérbe vett
eszközök biztonságát a használat során. Amennyiben az eszközökben bármilyen károkozás
történik, Bérlő köteles az eszközök aktuális, új piaci ára alapján az okozott kárt megtéríteni
Bérbeadó felé. Projektor aktuális piaci értéke: bruttó 90.000 Ft. Vetítővászon aktuális piaci
értéke: bruttó 25.000 Ft.
10. Bérlő tudomásul veszi, hogy az eszközöket harmadik személy részére nem adhatja át, azok
üzemeltetését a bérlés idején csak Bérlő végezheti.
11. Bérlő elfogadja, hogy az eszközöket a bérlési helyszínről nem szállíthatja el csak abban az
esetben, ha az eszközök az adott helyen veszélyben vannak, vagy közös megegyezés alapján
más átadási helyszínben állapodik meg Bérbeadóval.
12. Bérbeadó kijelenti, hogy Bérlő kívánságára, előre egyeztetett időpontban elszállítja a bérlés
helyszínéről az eszközöket. Az elszállítás díjmentes, minden nap, reggel 8 és este 8 közötti
időpontban lehetséges.
13. Egyéb eszközök bérbeadása: amennyiben Bérlő igényli, Bérbeadó az eszközök mellé aktív
hangrendszert (2 db hangfal beépített erősítővel) is biztosít, melynek napidíja …………….…. Ft /
óradíja …………….…. Ft. A hangrendszer típusa: M-Audio BX5a, gyári számuk XXX és XXX
14. A hangrendszer bérlésére ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az 1-es pontban említett
irodatechnikai eszközökre. A hangrendszer aktuális piaci értéke bruttó 45.000 Ft.
15. Bérlő kijelenti, hogy a hangrendszer bérlésére IGÉNYT TART / NEM TART IGÉNYT.

16. A bérlés helyszíne: ………………………………………………………………………………………………………………….

17. Az egyéb, itt nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó Polgári Törvénykönyv hatályos
pontjai az irányadók.

Bérlő

Bérbeadó

…………………………………………………

…………………………………………………
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Budapest, 2011. …………………………………………………

