
Egyszerűsített Bérbeadási Szerződés 

 

Amely létre jött az MC Colors Kft (adószám: 25826210-2-13) továbbiakban  mint Bérbeadó és 

…………………………………………………………….. 

(adószám:………………………..),továbbiakban mint Bérbevevő között az alábbi feltételekkel: 

A Bérbeadó jogosult a Bérlőnek a Bérleti szerződésben foglalt azonosító adatainak és egyéb 

utólérhetőségének hiteltérdemlően bizonyító hivatalos iratok betekintésébe és ezen adatok 

szerződésbeli rögzítésére. A Bérleti szerződés előfeltétele, hogy a Bérlő ehhez hozzájárulását adja. A 

Bérbeadó a bérbeadó a Bérlő adatait titkosan kezeli, azok használatát csak a Bérlő hozzájárulásával 

alkalmazza.  

1. Bérbeadás tárgya: ……………………………………. (gyártási szám:………………………..)  

a …………………….számú szállító levélen , kipróbált és működőképes állapotban. 

 

 

2. A tárgyi eszköz használatának helyszíne : ………………………………………………… 

 

3. A bérlés időtartama: ………………………………………………. 

A bérleti idő a Bérleti szerződésben meghatározott időpontig áll fenn, mely időszakra a 

kölcsönzési díj előre fizetendő. A megállapított napi bérleti díj 24 órás időtartamra szól, mely 

lejárta után 1 órás türelmi idő figyelembevételével, újabb teljes napi díjat kell megfizetni.  

A Bérlő fizetési kötelezettsége mindaddig fennáll, amíg a kibérelt eszközt a bérlés 

helyszínén vissza nem szolgáltatja. 

 

4. Bérbeadási díj: …………………………………………………………… 

Telephelyre való beérkezés napjáig!! (6724 Szeged Csaplár Benedek utca 4/B.) 

 

5. Fizetési mód: ………………………………….. 

 

6. Szállítás napján fizetendő kaució……………………………,-Ft 

 

 

7. A bérbe vett eszköz, gép, sértetlenségéről a Bérlő gondoskodik, esetleges rongálódásból, 

illetve hiányosságokból adódó vagy eltulajdonításból származó károkat a Bérlő köteles 

megfizetni, amelynél a Bérbeadó az eszköz új értékét veszi figyelembe. 

 

8. Egyéb feltételek: Bérbevevő gondoskodik a bérlés után az eszköz szabályszerű használatáról, 

a bérlés teljes időtartama alatt a bérbe vett eszköz karbantartásáról az esetlegesen felmerülő 

hibák javításához szükséges összes költség viseléséről. Meghibásodás vagy rongálás esetén a 

Bérlő köteles a Bérbeadót azonnal tájékoztatni és a bérleti tárgy kölcsönző boltba való 

haladéktalan visszaszállításáról gondoskodni. Késedelmes visszaszállítás esetén a Bérlő a 

bérleti díjat a visszaszolgáltatás időpontjáig köteles megfizetni, valamint a Bérbevevő 

köteles a bérbe vett eszköz, gép megőrzéséről illetve annak elzárt helyen való tárolásáról 

gondoskodni. 

 

A Bérlő a bérelt tárgyat a szóbeli és kezelési utasításoknak megfelelően rendeltetésszerűen 

használhatja. Felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes használat 

következménye. 



 

Továbbá Bérbevevő köteles a bérelt eszköznek a bérlési időntúli bérlését jelezni, illetve a 

bérleti díjnak a lejárat napján történő újabb befizetésével a szerződést meghosszabbítani, 

illetve Bérbeadót tájékoztatni arról, hogyha a szerződésben megjelölt helyszínről egy másik 

helyszínre szállítja a bérelt eszközt. 

 

9. A bérlés feltétele a gép használatához tartozó kiegészítők Bérbeadónál történő vásárlása 

 

10. Amennyiben a bérbevevő a bérlést követő 30 napban Rupes gépet vásárol, abban az esetben a 

kölcsönzés árát a Bérbeadó beszámítja a vásárlás összegébe. 

 

 

11. A Bérlő a Bérleti szerződés megkötésekor a gép szakszerű kezelésére ki lett oktatva. 

 

 

12. Minden ezen szerződéssel kapcsolatos vita esetére felek alávetik magukat a 

Szegedi Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos 

illetékességének. 

 

Kelt, 

 

 

……………………………….    ………………………………… 

            Bérbeadó                                                                                   Bérlő 


