
GÉPBÉRLETI  SZERZŐDÉS

mely  létrejött  a  BENACO  Kft  Gépkölcsönző, 1165 Budapest, Papucsvirág u. 6.  mint  Bérbeadó

és  a/az/  …………………………………….(cégnév), ……………..……………………. (adószám),

……………………………... (átvevő), ……………………. (szem. ig. sz.), ………………………… 

(telefon), mint  Bérbevevő  között.

Bérbevevő  kölcsönbérletbe  veszi  a  Bérbeadótól  az  alábbi  gépeket  és  eszközöket  :

 Géptípusa Gyári száma db Bérletidíj/nap/gép Kaució Gép értéke
Tervezett 
bérleti idő

1        

2        

3        

4        

5        
A táblázatban szereplő értékek nettó forint értékek, melyekre a hatályos mértékű áfa kerül felszámításra.

A gép(ek) használati és tárolási címe: ……………………………………………………………………

A  szerződés  feltételei:

1/ Bérbevevő a fenti eszközöket a Bérbeadó telephelyén leltár szerint, kipróbálva, sérülésmentesen, tiszta állapotban veszi át. Átadáskor a 
Bérbeadó a gép kezelésére,  karbantartására vonatkozó előírásokat a Bérbeadó a Bérbevevővel vagy annak megbízott  képviselőjével 
ismerteti és ennek megtörténtét a szerződés aláírásával elismeri.

2/ A Bérbevevő a gép rendeltetésszerű használatáért és karbantartásáért valamint szakszerű raktározásáért felelősséget vállal, az ebből eredő 
károkat,a bérleti idő alatt szükségessé váló javítások költségét a Bérbeadónak - számla alapján – megtéríti, erre az időre a Bérbeadó a 
kauciót visszatartja. 

3/  A Bérbevevő,  ha  a  gép  üzemelése  során  rendellenességet  észlel,  a  berendezés  azonnali  leállítását  követően  haladéktalanul  köteles 
Bérbeadót értesíteni. A meghibásodás elhárításának időtartamára Bérbeadó bérleti díjat nem számít fel.

4/ A bérelt gép üzemeltetési/ üzemanyag, kezelő / költsége a Bérbevevőt terheli.
5/ Bérbeadó jogosult a bérbeadás idejére letéti díjat (kaució) kérni, ennek mértéke a gép értékével arányos és azt a gépbérleti díjtáblázat  

tartalmazza.
6/ A bérleti jogviszony a bérlés napjától / szerződés aláírásától / kezdődően határozatlan időre szól.
7/ A bérleti díj elszámolási egysége 1 naptári nap (24 óra). A Bérbeadó üzemi ideje: hétfőtől-csütörtökig 7-15, pénteken 7-13 óráig tart.  

A bérleti díj az átadás napját és a visszaszállítás napját is tartalmazza. Időegység túllépés esetén plusz 1 napi díj fizetendő. Amennyiben 
Bérbevevő a gépet nem az átadáskorinak megfelelő letisztított állapodban adja vissza, Bérbeadó jogosult a gép napi bérleti díjának 50%-
át tisztítási díjként felszámítani.

8/  Bérbevevő kötelezi  magát,  hogy a  bérelt  gép tárolási  helyéről  valamint  a  szerződésben meghatározott  időntúli  használatáról,  annak 
esetleges megváltoztatásáról Bérbeadót előzetesen értesíti.

9/  A bérleti  jogviszony bármely fél  által  felmondható 15 napos felmondási  idő mellett  írásban.  Bérbeadó jogosult  a bérleti  szerződést 
azonnali hatállyal felmondani, ha:

• Bérbevevő a gépet nem rendeltetés szerűen használja,
• a vonatkozó részszámlákat a számla lejártáig nem egyenlítette ki.

10/A bérleti jogviszony megszűnése esetén a Bérbevevő köteles a gépet a Bérbeadó telephelyére visszaszállítani. Bérbevevő kötelezettséget 
vállal, hogy ha a gépet nem szállítja vissza, lehetővé teszi, hogy Bérbeadó a gép tárolási helyére birtokháborítás nélkül bejuthasson és a 
gépet a Bérbevevő költségére visszaszállíthassa.

11/A bérelt gép elvesztése, megsemmisülése esetén a Bérbevevő a szerződésben feltüntetett forgalmi értéket köteles a Bérbeadónak 8 napon 
belül megtéríteni.

12/Bérbeadó késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét jogosult felszámítani késedelmi kamatként.
13/Ezen szerződés  jogviszonyából  származó  vitában,  amennyiben  a  peren  kívüli  megegyezés  eredménytelen,  a  Pest  Központi  Kerületi 

Bíróság illetékességét kötik ki a felek.

Kelt, Budapest, 2008. 

------------------------------------- -----------------------------------------
Bérbeadó Bérbevevő


