
 

 
 
 
 
 

Bérleti szerződés 
 

A Szögker Kft bérbe adja a következő gépet: 
Gyártó:   Makita                                                                               
Fajta: Falhoronymaró    
Típus:  SG 150 
Gyári szám:  038760 2014 
Bérlő neve: 
Bérlő címe:   
Személyi igazolvány száma:  
Bérlő telefonszáma:       
Kezes:     
Kezes személyi igazolvány száma: 
Kezes telefonszáma: 
Géppel adott tartozékok:  fémkoffer, oldalfogantyú, 13-17 villáskulcs, rögzítő tüske 
 
Bérleti feltételek: 
 

Kaució:  150.000 Ft              A gépek megbontása TILOS! 
Szegmenses gyémánt tárcsa (2db): 4.780,- FT (2.390,-/db) 
Bérleti díj:  8.000   Ft/db/nap   
 
Megjegyzés: 
 

Meghibásodás esetén a gépet haladéktalanul vissza kell a kölcsönzőbe szállítani. A gép külsején alkalmazott jelzőfestés sérülése esetén a gép megbontása a 
bérlő jelenlétében történik az alkatrészek ellenőrzése céljából. A bérelt gép/szerszám alkatrészeinek és tartozékainak nem rendeltetésszerű, és/vagy 
túlterheléséből adódó forgórész-zárlat, valamint bármely más meghibásodás esetén (pl. fúrószár, vésőszár, fűrészlap, stb. törése) a bérlő az okozott kárt köteles 
megfizetni.  

A bérelt gép/eszköz szakképzett kezeléséről a bérlő gondoskodik. A munka megkezdése előtt a bérlő köteles ellenőrizni a gépet/szerszámot munkavédelmi és 
balesetvédelmi szempontból. A bérelt géppel/eszközzel történő balesetért a bérbeadó semmilyen anyagi és erkölcsi felelősséget nem vállal. A bérleti idő 
lejártával a bérlet megszűnik, a bérlő köteles a bérelt gépeket, eszközöket bérbeadó telephelyére visszaszállítani. Ha a bérlő a bérelt gépeket, tartozékokat nem 
szállítja vissza, vagy azok elvesznek, a bérlő köteles a gépek, eszközök mindenkori beszerzési árát megfizetni. A bérleti idő lejárta az a dátum, amikor a bérlő 
nyilatkozik a gép illetve szerszám visszaszállíthatatlanságáról. A kezes a fentiek teljesítéséért kézfizető kezességet vállal (PTK 274 § 2.bek.). A gépeket tiszta 
állapotban kérjük visszahozni, ellenkező esetben 3 000 Ft tisztítási díjat számítunk fel! 

A fenti árak 24 órás bérletre vonatkoznak. 8 óránál rövidebb bérletre is 8 órás díjat kell fizetni. 
 
Kedvezmények: 
Hétvégi bérlet: péntek 16 h-hétfő 8 h / 24 órás díj x 1,5 / 
Tartós bérlet 7 napon túl 30% kedvezmény + a hétvégi bérlet díjmentes 
 
A bérleti szerződésben foglaltakat elfogadom. 
Személyi okmányaim fénymásolásához hozzájárulok. 
 
A fenti gépeket és tartozékokat hiánytalanul működésképes állapotban átvettem. 

 
 
 
 

 
------------------------------------------------ ---------------------------------------- 

                                  bérbeadó                        bérlő 

 

Átadás dátuma: 
Visszaadás dátuma: 
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