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SUPMiskolc – supmiskolc.hu – SUP deszka kölcsönzés
Bérleti szerződés és szállítólevél
Amely létrejött egyrészről Szűcs Máté E.V. (adószám: 68929794-1-25, cím: 3530 Miskolc, Király utca 7.) SUP Miskolc
– https://supmiskolc.hu tulajdonosa, továbbiakban, mint BÉRBEADÓ, másrészről:

NÉV
Lakcím
Születési hely, idő
Anyja neve
Személyi ig. száma
Mobiltelefon
E-mail cím
Továbbiakban, mint BÉRLŐ, alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:
Bérbeadó bérbe adja bérlő részére az alábbiakban részletezett szabadidő sporteszközöket, tartozékokat használatra
alkalmas kifogástalan állapotban – amelyről bérlő az átvétel előtt a helyszínen meggyőződött - a megjelölt időtartamra
és feltételekkel.
Bérlési időszak kezdete:
Bérlési időszak vége:
Bérelt SUP szett mennyisége:
Bérlési idő összesen:

év
év
db
nap

hó
hó

nap
nap

óra
óra

Egy SUP szett tartalma és értéke: Aqua Marina Triton SUP deszka (115 000 Ft), AM. SPORTS III Evező (15 000 Ft),
AM. Bokapánt (9 000 Ft), AM. Levehető uszony (7 000 Ft), AM. Hordozótáska (11 000 Ft)

Egyéb átadott eszközök: …………………………………………………………………………………………………………………...
Bérléskor fizetett díjak részletezése
Kaució összesen

Ft

Bérelt napok száma

Nap

Bérleti díj összesen – kedvezményekkel csökkentett

Ft

Átvételkor fizetett díjak (kaució + bérleti díj) összesen:

Ft

Bérlő ………………………………………Ft, azaz …………………………………………………........Ft biztosítékként - Bérbeadó részére átadott kauciót a bérelt eszközök leadásakor a bérleti szerződés általános
feltételeiben leírt feltételek teljesülése esetén jogosult visszakapni.
Kelt: Miskolc,

év

hó

nap

…………………………………………………..

…………………………………………………

Bérbeadó

Bérlő

A Bérleti Szerződés Általános Feltételei
1. Bérlő állandó lakhellyel és a letéti szerződéshez szükséges anyagi fedezettel rendelkező, nagykorú, 18. életévét
betöltött személy lehet. A szerződéskötéshez rendelkeznie kell személyi igazolvánnyal, valamint lakcímkártyával. A
Bérbeadó egyéb feltételeket is meghatározhat.
2. Bérlő kijelenti, hogy a bérlésre átvett sporteszközöket és tartozékaikat biztonságos használatra alkalmas hibátlan
műszaki állapotban veszi át, melyről az átvételkor meggyőződik. A vízi jármű visszaadása az átvétel helyén, jelen
szerződés eredeti példányának bemutatásával, leltár és műszaki állapot ellenőrzése mellett történik.
3. Bérlő köteles a részére átadott sporteszköz állagát megóvni. Bérlő felelősséget vállal arra, hogy a sporteszközt az

SUPMiskolc.hu - +3630 / 644 - 7400 - info@supmiskolc.hu

oktatás és a weboldalon található használati útmutató szerint, a rendeltetésének megfelelően használja.
4. A nem megfelelő használat miatt bekövetkező, Bérlőt vagy harmadik személyt érő esetleges balesetért vagy sérülésért,
anyagi károkozásért Bérbeadó nem vállal felelősséget, tehát a sporteszköz előírás szerinti használata, a saját és mások
testi épségégének megőrzése, a használat során keletkező személyi sérülés és vagyoni károkozás elkerülése kizárólag a
Bérlő felelőssége.
5. A sporteszközt 18 éven aluli gyermek csak nagykorú felügyelete mellett, valamint a használati útmutató
betartásával használhatja.
6. A szerződés hatálya alatt az eszközökben vagy tartozékaiban bekövetkezett sérülésekről, rendellenességekről Bérlő
köteles Bérbeadót a szerződésben található telefonszámon haladéktalanul értesíteni, és az eszköz használatát
szüneteltetni. Amennyiben a hiba/sérülés nem a rendeltetés ellenes használatból adódott, a hiba mértékének és a
kapacitások függvényében Bérbeadó csereeszközt, vagy kedvezményes kölcsönzést biztosít, a felek további
megállapodásának megfelelően.
7. Díjak és számlázás: Bérlő a kikölcsönözni kívánt sporteszközök kapcsán felmerülő költségeket (bérleti díj, kaució:
továbbiakban biztosíték) a kölcsönzés napján a bérleti szerződés aláírásával és a kölcsönzött eszközök átvételével
egyidejűleg köteles kifizetni.
Bérlő köteles a kölcsönzött eszközöket tiszta állapotban a szerződésben rögzített időpontra visszaadni, késedelmes
visszaadás esetén Bérlő jogosult minden megkezdett nap/7.000 Ft késedelmi díj felszámolására, melyet jogosult a
letétbe helyezett biztosítékból levonni.
8. A kaucióként megállapított biztosíték összegének kezelése:
Bérlő a biztosíték összegével vállal garanciát a sporteszköz épségére. A biztosíték összege a kölcsönözni kívánt
sporteszköz mennyiségétől függően változik, amelynek mértékét Bérbeadó a kölcsönzési szerződés megkötésekor
aláírásával tanúsít. Bérlő a biztosíték összegét a kölcsönzött sporteszközök és tartozékainak hibátlan, tiszta és
hiánytalan állapotban a Bérleti Szerződésben megjelölt időpontban történő visszaszolgáltatásakor kapja vissza.
Bérlőnek felróható kár összegét a Bérbeadó levonhatja a biztosíték összegéből, ebben az esetben Bérlő a biztosítéknak a
kártérítéssel csökkentett összegét jogosult visszakapni.
Ha a sporteszköz vagy tartozékai Bérlőnek felróható okból meghibásodik, megrongálódik, vagy nem kerül visszaadásra,
Bérlő köteles a javítási költséget és Bérbeadó minden igazolt kárát megtéríteni a visszatartott biztosíték összegén felül
is, 3 munkanapon belül. Az okozott károk felmérése, elszámolása a sporteszköz visszaadásakor, írásban történik.
9. BÉRLŐ NYILATKOZAT:
A Bérlő jelen bérleti szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy:
- tud úszni, a vízi sporteszköz használatában kellő ismerettel rendelkezik, - a vízi sporteszköz paramétereiről,
használatáról, felszereléséről, a biztonsági előírásokról szóló tájékoztatást megismerte és megértette.
10. Bérlő a bérleti szerződés feltételeit tudomásul vette, a sporteszközt tiszta, hibátlan állapotban átvette. Jelen
szerződés két példányban készült, egy példány átvételét a Bérlő a szerződés aláírásával elismeri.

…………………………………………………..

…………………………………………………

Bérbeadó

Bérlő

A bérleti szerződés a felek között lezárásra került
…………………… év ………………………… hó ………………. napján, az alábbiakkal:
Bérlő az eszközöket üzemképes, hiánytalan, az átvételkori állapotban visszaszolgáltatta, a kölcsönzéskor a bérleti
jogviszonyra letétbe helyezett kaució összegét:..........................., azaz ….................................................... Ft-ot átvette.
Bérlő az eszközöket az alábbi hiányosságokkal (meghibásodás, károsodás, hiányzó eszközök, egyéb károkozás) adta át
Bérbeadó részére:
Hiányosságok, károk részletezése:

A részletezett hiányosságok megállapított értéke:
Ft
Kaucióként rendelkezésre álló fedezet:
Ft
Különbözet:
Ft
A megállapított különbözettel Bérlő és Bérbeadó egymással hiánytalanul elszámolt.
Esetlegesen a kaució fedezetén túl keletkezett károk megtérítését Bérlő a szerződés általános feltételeiben leírtak szerint
teljesíti.

…………………………………………………..

…………………………………………………

Bérbeadó

Bérlő

