BÉRLETI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről:
SzékelySzerszám Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Cím: 1201 Budapest, Átlós u. 55.
Telephely: 1097 Budapest, Határ út 50/a.
Cégjegyzékszám: 01-09-993664
Adószám: 24167473-2-43
mint Bérbeadó, (továbbiakban: Bérbeadó).
Másrészről,
Cégnév:
Székhely/Cím:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Képviselő neve (Felelős személy):
mint Bérlő (továbbiakban Bérlő)
között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:
1) A Bérbeadó a Bérlő használatába adja a Bérleti szerződés
elválaszthatatlan
mellékletét
képező
Átadás-Átvételi
elismervényen részletesen körülírt (a Bérbeadó saját tulajdonát
képező) szerszámokat.
2) Jelen bérleti szerződés határozatlan időre jön létre.
3) Jelen bérleti szerződés alapján a Bérlő köteles napi bérleti
díjat fizetni a Bérbeadónak. A bérleti díjakat mindig az érvényben
lévő Gépbérlet árlista tartalmazza. A Szerződő Felek rögzítik, hogy
jelen szerződés aláírásnak napján az érvényben lévő Gépbérleti
árlista alapján a napi bérleti díj az átadás-átvételi elismervényben
feltüntetett bérleti díj. A bérleti időszak alatt a vasárnap és
hivatalos állami ünnepnapok nem kerülnek elszámolásra. A bérleti
időszak a bérbeadó telephelyén történő átvételtől a telephelyre
történő hiánytalan visszaszállításig tart. A Szerződő Felek
megállapodnak, hogy átutalással történő fizetés esetén a Bérlő a
bérleti díjat heti fizetési ütemezés alapján teljesíti. A Bérlő
késedelmes fizetése esetén a késedelemmel érintett időszakra a
Ptk. 6:48 §, illetve a 6:155 § alapján számított törvényes mértékű
késedelmi kamatot is köteles megfizetni a Bérbeadó részére. A
Bérlő köteles bérleti díj összegét megfizetni abban az esetben is,
ha a szerszámot nem használták.
4) A Bérlő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg kauciót
köteles fizetni a Bérbeadónak, melynek mértéke a jelen szerződés
aláírásnak napján érvényben lévő Gépbérleti árlistában
meghatározott napi bérleti díj alapulvételével kiszámított 60 napi
bérleti díjnak felel meg, amely összeget az átadás-átvételi
elismervényen rögzítenek. A Bérbeadó jogosult a szerződés
megszűnése, illetve a Bérlő 30 napot meghaladó fizetési
késedelme esetén a kaució összegéből a Bérlő jelen bérleti
szerződés alapján a Bérbeadó felé fennálló fizetési
kötelezettségeit kiegyenlíteni. Abban az esetben, ha a szerződés
megszűnik és a Bérlő a Bérbeadó felé fennálló fizetési
kötelezettségét teljesítette a kaució összege a Bérlőnek visszajár.
5) A Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérelt szerszám
munkavégzésre, rendeltetésszerű használatra alkalmas. A felek
erről a szerződés aláírásakor, az átadással egy időben közösen
meggyőződnek. A Bérlő a szerszámot kifogástalan, tiszta,
üzemképes állapotban veszi át, amelyet a jelen szerződés
aláírásával elismer. A Bérbeadó továbbá szavatol azért, hogy a
bérbe adott szerszámokon harmadik személynek nincs olyan joga,
ami a Bérlőt a rendeltetésszerű használatban korlátozza vagy
megakadályozza.
6) A Bérlő kijelenti, hogy a szerszámok szakszerű használatát és
a balesetvédelmi előírásokat ismeri és betartja, a szerszámot a
tőle elvárható gondossággal működteti. A Bérleti szerződés
felvállalása alatt a Bérbeadó saját költségén gondoskodik a
készülék karbantartásáról és azoknak a hibáknak a kijavításáról,
amelyek a rendeltetésszerű használat mellett jelentkeztek. A
Bérbeadó jogosult a Bérlő szükségtelen háborítása nélkül a bérelt
szerszám használatát ellenőrizni.
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7) A Bérlő a nem rendeltetésszerű használatból keletkező
károkért anyagi felelősséggel tartozik. Ha üzemeltetés közben a
Bérlő rendellenességet észlel, köteles a szerszámot
haladéktalanul üzemen kívül helyezni és a Bérbeadót értesíteni. A
Bérlő a gépeken semmiféle javítást nem végezhet. Amennyiben a
visszavételkor meghibásodást, a bérlő által végzett javítást
észlelünk, az okozott kár költsége a Bérlő felé számlázásra kerül.
8) Amennyiben a szerszámokban olyan kár keletkezik, amely
azokat használhatatlanná teszi vagy a szerszám, illetve annak egy
tartozéka, alkatrésze a szerződés megszűnése esetén nem kerül
vissza a Bérbeadóhoz, a Bérlő kötelezi magát, hogy a Bérbeadó
számlája alapján a kárt, illetve a szerszám vagy tartozék, alkatrész
árát 8 napon belül megtéríti.
9) A Bérlő nem jogosult a szerszámokat albérletbe továbbadni.
Ha a Bérlő a készüléket a Bérbeadó engedélye nélkül engedi át
másnak használatra, felelős azokért a károkért is, amelyek e nélkül
nem következtek volna be.
10) A Bérbeadó jogosult a bérleti szerződést azonnali hatállyal
felmondani:
- abban az esetben, ha a Bérlő a bérleti díj fizetési kötelezettségét
elmulasztja és a hátralék megfizetésére történő írásbeli
felszólítás, illetve megfelelő póthatáridő tűzése ellenére sem
teljesíti.
- abban az esetben, ha a Bérlő a rendeltetésellenes használatot
felszólítás ellenére is tovább folytatja, vagy a bérelt szerszámot
fenyegető veszély súlyossága miatt a rendeltetésellenes használat
abbahagyására történő felszólítás nem vezetne eredményre.
11) A Bérlő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani,
ha a bérelt szerszám a rendeltetésszerű használatra nem
alkalmas, vagy arra harmadik személynek olyan joga van, ami a
Bérlő rendeltetésszerű használatát korlátozza vagy akadályozza.
12) A Bérleti szerződés megszűnésekor a bérlő köteles a bérlet
tárgyát képező szerszámot a Bérbeadó részére visszaszállítani a
Bérbeadó telephelyére. Amennyiben a Bérlő a visszaszállítási
kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Bérbeadó jogosult a
szerszámot a Bérlőtől visszaszállítani. A Bérlő köteles lehetővé
tenni, hogy a Bérbeadó a saját tulajdonát képező szerszámát, a
bérlet tárgyát elszállíthassa.
13) Amennyiben a Bérlő a bérlet tárgyát képező szerszámot a
bérleti szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a
Bérbeadó részére nem szállítja vissza úgy köteles napi késedelmi
kötbért megfizetni.
14) A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés alapján
egymással közlendő írásbeli nyilatkozatokat a jelen szerződésben
rögzített címre közlik egymással postai úton ajánlott tértivevényes
levélben. A küldemény a címzett részére a feladástól számított 5.
munkanapon akkor is kézbesítettnek tekintendő, amennyiben azt
a posta „nem kereste”, „a címzett ismeretlen” illetőleg
„ismeretlen helyre költözött” jelzéssel küldi vissza, valamint ha, a
címzett az átvételt megtagadja.
15) A Szerződő felek jelen szerződésből eredő esetleges
jogvitájukra a magyar jog alkalmazását kötik ki. A jelen
szerződésben nem szabályozott kérdésekre a hatályos PTK. és a
vonatkozó jogszabályok irányadók. A Szerződő Felek a jelen
szerződésből eredő esetleges jogvitájukra a magyar bíróságok
joghatóságát kötik ki.
16) A jelen szerződés két példányban készült, melyet a
Szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag írták alá
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