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Bérleti szerződés 

   

   
amely létrejött egyrészről a  
 
cégnév: Va-Bó 1996 Kft  
székhely: 1126, Budapest, Királyhágó u. 8. 
adószám: 11523354-2-19  
 
mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó),  
másrészről  
   
név: ………………………………………………………………………  
születési hely és idő: ……………………………………..………  
anyja neve: …………………………………………………….……..  
lakcím: …………………………………………………………………..  
sz. ig. sz.: …………………….……………………………..………….  
 
mint bérbevevő (a továbbiakban: Bérlő) között a lent megjelölt helyen és időben az alábbi 
feltételekkel:  
 

1.     A Bérbeadó meghatározott időre a Bérlő használatába adja a 
…….…………………………………………..….. típusú készüléket (gyári szám: …………………………..) a 
következő tartozékokkal: ………………………………………………………………………………..………..…., 
melynek fogyasztói ára: 1.200.000 Ft.  

   
2.     A bérlet kezdete ………..… év …………… hónap ..… napja, a bérlet lejárta 
előreláthatólag: ..……… év …………..… hónap ….. napja. Az eszköz tárolási/használati 
helye:………………………………………………………………………………………………………………………………   

   
3.     A felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő a 2. pontban megjelölt időtartamra 
……..……..….… Ft bérleti díjat, azaz………………………………………………………………………. és 
……………….…… Ft, azaz …………………………………………………… kauciót a szerződés aláírásával 
egyidőben köteles megfizetni. A Bérbeadó az összeg átvételét jelen szerződés 
aláírásával elismeri. A kaució összegét - az eszköz esetleges sérüléseinek kijavítására 
fordított összeg levonása után - Bérbeadó az eszköz visszahozatalakor készpénzben 
visszafizeti. 
 
4.  Bérbeadó a bérleti időt az eszköz elvitelének napjától, az eszköz visszahozatalának 
napjáig számolja, azaz, ha az eszközt a Bérlő hétfői napon hozza vissza, akkor a 
vasárnap még beszámításra kerül a bérleti díjba. 
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5.     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 tiszta, üzemképes állapotban veszi át, amelyet 
jelen szerződés aláírásával elismer.  
 
6.     A Bérlő elismeri, hogy a Bérbeadó a készülék használati útmutatóját átadta, az 
eszköz használatát bemutatta, Bérlő azt megértette, és kötelezettséget vállal arra, hogy 
a készüléket rendeltetésszerűen, a tőle elvárható gondossággal működteti.  

   
7.     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, mint a természetes kopásnak kitett 
alkatrészek (gumitalp, gumiköpenyek, stb.) kopása. 

   
8.     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.  

   
9.     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.  

   
10.     A bérleti szerződés lejártakor a Bérlő köteles a készüléket üzemképes, tiszta 
állapotban a Bérbeadónak visszaszolgáltatni.  

     
12.           Ha a készülék a Bérlő hibájából megsemmisül, elvész, használhatatlanná válik, 
a Bérlő köteles a készülék értékét megtéríteni.  

     
Jelen szerződés két példányban készült, melyet a Szerződő Felek mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt aláírásukkal megerősítenek.  
     
Kelt: …………………………, …….…… (év) …….…… (hónap) …… napján.  
   
 

……………………………………………                                 ………………………………..……………  
                            Bérbeadó                                                                         Bérlő 


