INGYENES DOLOGBÉRLETI SZERZŐDÉS

1. A Dunabogdányi Hegylakók Egyesülete, (2023 Dunabogdány, Pf. 9. Adószáma:
18707056-1-13, mint Bérbeadó, továbbiakban: DHE) kizárólag az egyesület tagja
(Bérlő neve: ………………………………………………………. Lakcím: ………………………………………….
Személyi igazolványszám: …………………………….) részére, ingyenesen adja bérbe a
következő eszközt/eszközöket:

Megnevezés:

Azonosító, gyári szám:

Mennyiség:

Érteke:
……………………..-Ft

2. A DHE az 1. pontban említett eszközt jelen szerződés aláírásával díjmentesen a Bérlő
birtokába adja.
3. A bérlet kezdete ………..… év …………… hónap ..… napja,
A bérlet lejárta: ..……… év ………….. hónap ….. napja.
4. Bérlő tudomással bír arról, hogy az átadás helyén folyamatos videofelvétel készül, és
hozzájárul ahhoz, hogy a DHE vita esetén a felvételeket a hatóságnak átadja.
5. A DHE szavatol azért, hogy az eszköz a rendeltetésszerinti használatra alkalmas. A
felek erről a szerződés aláírásakor, az átadással egy időben közösen meggyőződtek. A
Bérlő az eszközt tiszta, üzemképes állapotban veszi át, amelyet jelen szerződés
aláírásával elismer.
6. A Bérlő elismeri, hogy a DHE képviselője az eszköz használati útmutatóját átadta, az
eszköz használatát bemutatta. Kötelezettséget vállal arra, hogy az eszközt
rendeltetésszerűen, a tőle elvárható gondossággal működteti.
7. Bérlő viseli az eszköz szállítási költségeit az átvétel helyéről a felhasználás helyére,
valamint a bérleti idő lejárta után, vissza.
8. A Bérlő felel a minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes használat
következménye. Ha üzemeltetés közben a Bérlő rendellenességet észlel, köteles az
eszközt haladéktalanul üzemen kívül helyezni, és ezzel egyidejűleg a DHE-t értesíteni.
9. A Bérlő a DHE engedélye nélkül a eszközt harmadik személy használatába nem
adhatja. Ha a Bérlő a eszközt a DHE engedélye nélkül engedi át másnak használatra,
felelős azokért a károkért is, amelyek e nélkül nem következtek volna be.
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10. A Bérlő kizárólagos felelőssége az érvényes munkavédelmi előírások betartása.
11. A bérleti szerződés lejártakor a Bérlő köteles az eszközt üzemképes, tiszta állapotban
a DHE-nek az átvétel helyén visszaszolgáltatni.
12. A gép károsodása, elromlása vagy elvesztése esetén a Bérlő köteles megfizetni a gép
bérleti szerződésben meghatározott és általa elfogadott értékét.
13. Bérlő nem felel a gép rendeltetésszerű használat során bekövetkezett
elhasználódásért.
14. A gép használata során harmadik személynek okozott kárért a Bérlő tartozik
felelősséggel. Ilyen esetekről köteles haladéktalanul értesíteni a DHE-t.
15. Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk-nak a dologbérletre
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen szerződés két példányban készült, melyet a Szerződő Felek mint akaratukkal
mindenben megegyezőt aláírásukkal megerősítenek.
Kelt: …………………………, …….…… (év) …….…… (hónap) …… napján.

……………………………………………

………………………………..……………

DHE képviselője

Bérlő

Telefonszáma:

Telefonszáma:
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