
 

Bérlési szerződés 

Mely létrejött, egyrészt: 

Név:....................................................................................................... 

Telefonszáma:........................................................................................ 

Email:…….............................................................................................. továbbiakban, mint Bérlő 

és a Reszputnyik Kft. (1092 Budapest, Bakáts tér 8.; Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-925973), 
továbbiakban, mint Bérbeadó között. 

Szolgáltatás tárgya: felsőruházati termékek bérbeadása 

Határidő: a szerződés aláírásától számított 3 nap. 

Bérbevett termékek teljes összege:....................................................Ft, mely az áfát tartalmazza. 

A Bérbeadás díja (ruhák teljes összegének 35 %-a): ...........................................Ft, mely az áfát 
tartalmazza.  

Fizetés módja: a Bérbevett termékek ára készpénzben, melyet a visszahozatal napjáig kaucióként megőrzünk, 

melynek 65%-a visszafizetendő Bérbeadó által a visszahozatal napján. 

A Bérbeadás után visszajáró összeg, mely az áfát tartalmazza:………………………….Ft 

 
A Bérbevevő a ruhá(ka)t és/vagy kiegészítő(ke)t megtekintett állapotban veszi bérbe, valamint Bérbeadó azt a rendeltetésszerű 
használatnak megfelelően bocsátja Bérbevevő használatába. 
 
Bérbevevő a Bérbeadás időtartama alatt köteles a ruhá(ka)t és/vagy kiegészítő(ke)t rendeltetésszerűen használni, épségüket 
megőrizni, illetve azokat az elvitelkor meghatározott időpontban Bérbeadó részére visszaadni. 
 
Bérbevevő a Bérbevett dolgok után –kaucióként- a ruhák teljes összegének megfizetésére kötelezett, melyet elszállításkor 
köteles átadni Bérbeadó részére. A tételek 35%-a, mint Bérleti díj a Bérbeadó tulajdonát képezi, míg a fennmaradó 65%-ot 
Bérbeadó a visszaszállítás időpontjában visszafizeti.  
 
A megrongálódott vagy elpiszkolódásból keletkezett kárt visszaszállításkor Bérbeadó a Bérbevevőnek felszámítja legalább a 
Bérbeadott dolgok 50 %-ig, de jogosult akár a teljes összeg megtartására.  
 
Hiányos visszaszállítás esetén a hiányzó ruhá(k) és/vagy kiegészítő(k) értéke a kaucióból levonásra kerül, mely összeget 
tovább őriz Bérbeadó a megkerülésig, de legkésőbb a Bérbeadási határidő lejártától számított 2 hétig. 
Késedelmes visszaszolgáltatás esetén a Bérbeadási díj napi 10 %-át a Bérbeadónak Bérbevevő megfizeti, mely összeg a 
visszaszállítás napjánál feltüntett időponton túli visszaszállítás esetén, már az adott napon is felszámításra kerül. Ha a 
Bérbeadás napjától 30 napig nem kerülnek vissza a Bérbeadott tételek, akkor Bérbeadó jogosult megtartani a Bérbeadott 
tételek értékének teljes összegét. 
A Bérleti szerződés fennállása alatt a bérlet és a Szolgáltatás tárgya másra át nem ruházható, nem zálogosítható és nem 
értékesíthető. 
 
A Felek a szerződésből eredő viták esetén közös megegyezésre törekednek, megegyezés elmaradása esetén a Pesti Központi 
Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét állapítják meg. 
 

Budapest, 202….............................hó….nap.  

                ……………………… ..……………………..  

                                                          Bérbeadó (Reszputnyik kft.)           Bérlő 

Melléklet:............................................................sorszámú szállítólevél a szerződés részét képezi. 


