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Hungary 6300 Kalocsa, Híd u. 4.  

IBAN szám:  HU77  

5080 0159 1100 9742 0000 0000 

e-mail: varga.tibor@vargakreativ.hu 

Tel: 06-30/903-1057 
 _________________________________________________________________________________________  

 

Bérleti szerződés 

 

Amely létrejött a  

Varga Kreatív Mérnöki Iroda Kft. 6300 Kalocsa, Híd utca 4. Adószám:13734866-2-03 

Mint bérbeadó, valamint a(z) 

 Név: ........................................................................................  Adószám: ........................  

 Cím: ........................................................................................  

 Kapcsolattartó: ........................................................................ Tel.: ..................................  

 Számlázási cím: ......................................................................  

Mint bérbevevő között az alábbiak szerint: 

A Bérbeadó meghatározott időre a Bérlő használatába adja az alábbi gépet: 

A bérelt gép típusa: ............................................................................  

Üzemeltetés hely: ...............................................................................  

A bérleti idő kezdete:   hó. nap óra 

A bérleti idő vége:    hó. nap óra 

Összes bérleti díj ÁFA nélkül: ………………………………………………………… 

Bérleti díj ÁFA 27% ………………………………………………………… 

Bérleti díj ÁFA-val ………………………………………………………… 

azaz: ……………………………………………………………………………………… 

Fizetési feltételek:  készpénz, átutalásos, 8 napos 

Megjegyzés: Bérbeadó ............................... Ft kauciót átvett. 

 

1. A Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérelt készülék a szerződés szerinti használatra 

alkalmas. A felek erről a szerződés aláírásakor, az átadással egyidőben közösen 

meggyőződnek. A Bérlő a készüléket kifogástalan, tiszta, üzemképes állapotban veszi át, 

amelyet jelen szerződés aláírásával elismer. 

2. A Bérlő elismeri, hogy a Bérbeadó a készülék használati útmutatóját átadta, az eszköz 

használatát bemutatta. Kötelezettséget vállal arra, hogy a készüléket rendeltetésszerűen, a 

tőle elvárható gondossággal működteti. 
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3. A bérleti szerződés fennállása alatt a Bérbeadó saját költségén gondoskodik a készülék 

karbantartásáról és azoknak a hibáknak a kijavításáról, amelyek a rendeltetésszerű 

használat mellett jelentkeznek. 

4. A Bérlő felel a minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes 

használat következménye. Ha üzemeltetés közben a Bérlő rendellenességet észlel, köteles 

a készüléket haladéktalanul üzemen kívül helyezni, és ezzel egyidejűleg a Bérbeadót 

értesíteni. 

5. A Bérlő a Bérbeadó engedélye nélkül a készüléket harmadik személy használatába nem 

adhatja. 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. 

6. A bérleti szerződés lejártakor a Bérlő köteles a készüléket üzemképes, tiszta állapotban a 

Bérbeadónak visszaszolgáltatni. A lejárat előtt … nappal bejelentett igény alapján a Bérlő 

kérheti a bérleti szerződés meghosszabbítását.  

7. Amennyiben a Bérlő a szerződés lejárta után szolgáltatja vissza a készüléket, a Bérbeadó 

jogosult a havi bérleti díj 100 %-át kitevő felárat a havi bérleti díjon felül felszámítani. 

8. Ha a készülék a Bérlő hibájából megsemmisül, elvész, használhatatlanná válik, a Bérlő 

köteles a készülék értékét megtéríteni.  

 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv bérletre 

vonatkozó rendelkezései (Ptk. 423–433. §) az irányadóak. 

 

Jelen szerződés két példányban készült, melyet a Szerződő Felek mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt aláírásukkal megerősítenek. 

 

Kelt: …………………(város/község neve), ……… (év) ……… (hónap) … napján. 

 

 

……………………………      ……………………………  

  Bérbeadó                    Bérlő 

 


