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EGYEDI BÉRLETI SZERZŐDÉS            Szerződés száma: BSZ 2018/…….. 

 
Amely létrejött egyrészről a EZ-Tools Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2142 
Nagytarcsa, Tavasz utca 2.), mint bérbeadó (a továbbiakban: „Bérbeadó”), valamint másrészről 
………………………………………..(székhelye:………………………..…………………………….
cégjegyzékszáma:……………… adószáma:………………..), mint Bérlő (a továbbiakban: „Bérlő”) 
között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett: 
 
1. Bérbeadó bérbe adja Bérlő pedig bérbe veszi, bérbeadó tulajdonát képező gép(ek)et, eszközöket 

és/vagy tartozékait (a továbbiakban: Bérlemény) a jelen bérleti szerződés elválaszthatatlan részét 
képező, 1. számú mellékletét képező SZL 2018/……... számú részletes szállítólevélben, és a 2. 
számú mellékletét képező „Általános Szerződési Feltételek” című okiratban (a továbbiakban: 
„ÁSZF”) foglaltak szerint. 

 
2.  A Bérlemény bérleti díját az alábbi táblázat tartalmazza. Az árak nettó árak, ÁFA nélkül 

értendőek, azonban Bérlő a nettó bérleti díjon felül a mindenkori ÁFA összegét is köteles 
Bérbeadónak megfizetni. 

Megnevezés Típus Db. Napi díj Heti díj Havi díj Kaució Megjegyzés 

        

        

        

        

        

A bérleti időszak az átadás napját és a Bérbeadó telephelyére történő visszaszállítás napját is 
tartalmazza. A bérleti díj naptári napra vonatkozik. A bérleti díjat Bérlő Bérbeadó által kiállított 
számla alapján készpénzzel vagy átutalással* fizeti meg. 
 

3. A Bérlő …………. Ft - azaz ……………………………………………. forint - kauciót köteles 
fizetni  a szerződés aláírásával egyidejűleg a Bérbeadó által az alábbiakban megadott 
bankszámlára.  
 
Bérbeadó bankadatai:  
 
Bank megnevezése: UniCredit Bank Hungary Zrt.  
Számlaszám: 10918001-00000100-92200002  
 
Bérbeadó a Bérlő szerződésszerű fizetése esetén köteles Bérlő részére jelen Bérleti szerződés 
megszűnésével egyidejűleg a Bérlemény bérleti díjával csökkentett kaució összegét a Bérlő alábbi 
bankszámlájára átutalni.  
 
Bérlő bankadatai:  
 
Bank megnevezése: …………………………………………….. 
Számlaszám: ……………………………………………………. 
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4. A bérleti jogviszony jelen szerződés aláírásának napjától kezdődően 2018…………... napjáig 

szóló határozott/ határozatlan időre szól.*1 Felek megállapodnak abban, hogy a minimális bérleti 
idő mértéke 1 naptári nap. 
 

5. Felek ezennel rögzítik, hogy a Bérbeadó és Bérlő jogaira és kötelezettségeire, a felelősség 
szabályaira, valamint a bérleti jogviszony megszűnésére, illetve megszüntetésére vonatkozó 
részletes szabályokat a jelen bérleti szerződés elválaszthatatlanul tartalmazza.  
 

6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv és más hatályos 
magyar jogszabályok az irányadók. 
 

Jelen szerződést és a mellékelt ÁSZF-et a felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, az alulírott helyen és napon, jóváhagyólag aláírják.  
 
Budapest, 2018. …………….. 

 
 

__________________________________ 
EZ-Tools Hungary Kft. 

Bérbeadó 

 
 

__________________________________ 
…………………….. 

Bérlő 
(cégszerű aláírás, pecsét) 

 

                                                 
1 Megfelelő részt aláhúzni, illetve kitölteni! 


