BÉRLETI SZERZŐDÉS
KAJAK (EGYÉB SPORTESZKÖZ/FELSZERELÉS)
Amely létrejött egyrészről
LŐRINCZ ARIEL EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
Nyilvántartási száma: 522114788
Adószáma: 68694337-2-33
Statisztikai számjel: 68694337-8551-231-13
Székhely: 2440 Százhalombatta, Erkel Ferenc krt. 6 1/3
Elérhetőség: +36-70-616-7569; surfskifun@gmail.com
mint Bérbeadó
másrészről
Név:
Anyja neve:
Születési hely idő:
Lakcím/székhely:
Személyazonosító igazolvány szám:
Elérhetőség:
mint Bérlő között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1.

A bérlet tárgya (Sporteszközök)
Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képezik az alábbi - a bérleti szerződés tárgyát képező -,
táblázatba foglalt sporteszközök:
SPRTESZKÖZ MEGNEVEZÉSE:
Epic Surfski

V5

V6

V7

V8

V8pro

V10

V11

V12

V14

V10SLS

V9

V10sport
V8double

V10L
V10double

AZONOSÍTÓ SZÁMA
AZONOSÍTÓ SZÁMA
KIEGÉSZÍTŐK:

KAJALAPÁT

MENTŐMELLÉNYL

LEASH (póráz)

*A megfelelő rész kitöltendő, a nem használt része kihúzandó.

A sporteszközök és kiegészítő
’Sporteszközök’.
2.

felszerelések a

továbbiakban:

’Sporteszköz’,

vagy

A bérlet időtartama (Időszak)
Bérlő bérbe veszi, a Bérbeadó pedig bérbe adja az alábbi időszakra az 1. pontban rögzített
Sporteszközt.
Bérlő a Sporteszközt az alábbi táblázatba foglalt időpontban veszi át/viszi el, és szintén a
táblázatba foglalt lejárati időpontig köteles visszaszolgáltatni Bérbeadó részére:
KEZDETE
VÉGE

Az elvitel és visszavitel napja a bérleti díj szempontjából 1 (egy) teljes napnak számít.
A bérleti szerződés lejártával a Bérlőnek a Sporteszközt üzemképes, tiszta állapotban kell a
Bérbeadó számára visszaszolgáltatni.
3.

Bérleti Díj
3.1. A Bérleti Díj figyelemmel az 1. pontban, valamint a 2. pontban rögzített adatokra
(Sporteszköz/Időszak), a következő: …………...…… HUF.
3.2. Bérlő a Bérleti Díj teljes összegét a bérelni kívánt Sporteszköz átvételekor (vagy
előzetesen átutalással) fizeti meg. A Bérbeadó az összeg átvételét jelen szerződés aláírásával
elismeri.

4.

Átadás/Visszavétel
4.1. A bérelni kívánt Sporteszköz Bérbeadó részéről történő átadására a jelen szerződés
aláírását, illetve a 3. pontban foglaltak szerinti Bérleti díj megfizetését követően kerül sor.
4.2. A Bérbeadó szavatol azért, hogy a Sporteszköz az átadáskor rendeltetésének megfelelő
használatra alkalmas. A szerződő felek erről a szerződés aláírásakor, az átadással egy időben
közösen meggyőződnek. A Bérlő a Sporteszközt kifogástalan, tiszta, használatra kész
állapotban veszi át, amelyet a szerződés aláírásával elismer.
4.3. A Bérlő a Bérbeadó engedélye nélkül a Sporteszközt harmadik személy használatába nem
adhatja. Ha a Bérlő a Sporteszközt a Bérbeadó engedélye nélkül engedi át másnak használatra,
felelős azokért a károkért is, amelyek e nélkül nem következtek volna be.
4.4. A 2. pontban foglaltak szerinti határidőben a Bérlő köteles a Sporteszközt az átvétellel
azonos, tiszta állapotban a Bérbeadónak visszaszolgáltatni.

5.

Kötbér
Amennyiben a Bérlő a Sporteszköz(öke)t késedelemmel szolgáltatja vissza (2. pont), késedelmi
kötbért köteles fizetni Bérbeadó részére. A késedelmi kötbér mértéke az adott Sporteszközre
érvényes óradíjra vonatkozó kölcsönzési díj (2.500,- HUF) 100%-a (minden megkezdett órára).

6.

Vegyes rendelkezések
6.1. Az egyértelműség érdekében a szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés kizárólag a
Sporteszközök bérletére vonatkozik, ebből adódóan Bérbeadó semminemű felelősséget nem
vállal bármilyen (sport)eseményen történő részvétel során bekövetkező balesetért,
káreseményért, különösen a Bérlő nem megfelelő egészségi, fizikai állapotából, sportszerűtlen
magatartásából vagy az elvárható fegyelmezettség és gondosság hiánya miatt bármely okból
bekövetkező esemény miatt.
6.2. Bérlő, csak állandó lakhellyel rendelkező, nagykorú személy lehet. A szerződéskötéshez
rendelkezni kell személyi igazolvánnyal, illetve - új típusú személyi igazolvány esetén szükséges a lakcímigazoló kártya is. A Bérbeadó egyéb feltételeket is meghatározhat.
6.3. A jelen szerződés módosítása csak írásban érvényes. A feleknek a jelen szerződés bármely
rendelkezésének megváltoztatására vonatkozó szóbeli megállapodása nem tekinthető érvényes
szerződés-módosításnak.

6.4. A Bérbeadó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs a bérelt dologra
(Sporteszközre) vonatkozóan olyan joga, amely a Bérlőt a használatban korlátozza vagy
megakadályozza.
6.5. Amennyiben a jelen szerződés bármelyik rendelkezése vagy annak bármelyik része
érvénytelen, ez nem érinti a jelen szerződés többi rendelkezését vagy az adott rendelkezés többi
részét, amelyek továbbra is megőrzik teljes hatályukat és érvényüket, kivéve, ha a felek az
érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg a jelen szerződést.
6.6. A Bérlő felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes
használat következménye. A sérülésből, rongálásból eredő kárt a javítási, pótlási költség
megállapítása után a Bérlő két héten belül köteles Bérbeadónak megtéríteni.
6.7. Ha a Sporteszköz a Bérlő hibájából megsemmisül, elvész, használhatatlanná válik, a Bérlő
köteles a Sporteszköz adott időszakra vonatkozó kiskereskedelmi értékén Bérbeadó felé a
bérleti határidő lejártát követő két héten belül megtéríteni.
6.8. Ha használat/szállítás stb. közben a Bérlő a Sporteszköz kapcsán rendellenességet észlel,
az megsérül, megsemmisül, stb., úgy köteles a személy és vagyonvédelem érdekében a
szükséges intézkedéseket megtenni, és ezzel egy időben a Bérbeadót haladéktalanul értesíteni.
6.9. A Sporteszköz(ök) használatából eredő sérülésekért és anyagi károkért a Bérbeadó
felelősséget nem vállal.
6.10.
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott
kérdésekben a magyar jogot, ezen belül különösen a Ptk. (2013. évi V. törvény) rendelkezéseit
tekintik irányadónak.
6.11.
Szerződő felek megállapodnak, hogy a szerződésből vagy azzal összefüggésben,
annak megszegésével, felmondásával, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével
kapcsolatban keletkező esetleges vitáikat megpróbálják békés úton rendezni. Amennyiben a
békés út nem járható, úgy bármely vita eldöntését, amely a jelen szerződésből vagy azzal
összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével
kapcsolatban keletkezik, a hatáskörrel, és illetékességgel rendelkező bíróság elé utalják.
A szerződő felek a jelen szerződést elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag, szabályszerűen, (amennyiben alkalmazandó - cégszerűen, a jelen
szerződés aláírására jogosult képviselőik útján) 2 (kettő) eredeti példányban aláírták.
……………………....., 202.…………..………….........
………..……………………………..
Lőrincz Ariel EV
Bérbeadó

…………………………………..
Bérlő

