
             

BÉRLETI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről  

Litvák- Balla Melinda egyéni vállalkozó

4251 Hajdúsámson-Martinka, Nyugati utca 16.

Adószám: 55740971-1-29

mint bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó), másrészről 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________ (név, születési hely, idő, lakcím, 
személyi igazolványszám) mint bérlő (továbbiakban Bérlő) között,  alulírott helyben és időben az 
alábbi feltételek szerint.

1. A felek egyezően előadják, hogy a Bérbeadó a LinDressPhoto webáruház műkődtetőjekén, 
amely webáruházból a bérlő már kiválasztotta az általa kikölcsönözni igényelt ruhát és 
megismerte valamint elfogadta a webáruház Általános Szerződési feltételeit. 

2. Fentiekkel tekintetben a felek megállapodnak, hogy a Bérlő a mai naptól kezdődően 
____napra bérbe veszi a következő 
ruhát_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________(elnevezés, cikkszám) 
(továbbiakban Ruha), melyet _________________napján ____óráig köteles visszaadni a 
bérbeadónak

3. A Bérlő jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a Ruhát hiánytalanul, tisztán, 
sérülésmentesen átvette. ILLETVE a bérlő megjegyzései a Ruha állapotával kapcsolatosan 
(sérülés, hiány)_______________________________________________________________.

4. A bérleti díj ____________Ft, azaz ______________Forint. A teljes bérleti díj részére történt 
megfizetését a Bérbeadó jelen szerződés aláírásával elismeri és nyugtázza. Bérlő elismeri a 
kapcsolódó számla átvételét.

5. A bérleti díjon túlmenően a Bérlő köteles ________Ft kauciót megfizetni a Ruha átvételekor, 
amely összeg átvételét a Bérbeadó a jelen szerződés aláírásával szinté elismeri és nyugtázza. 
Amennyiben a Bérlő a Ruhát sérült szakadt állapotban adja vissza, úgy az ebből eredő kár, 
költség a kaucióból levonásra kerül és a Bérbeadó csak a különbözetet köteles a Bérlőnek a 
Ruha visszaadásakor kifizetni. Amennyiben a Bérlő a Ruhát hibátlan állapotban és 
határidőben visszaadja, úgy részére a kaució összege haladéktalanul visszajár. 



             

6. Amennyiben a Bérlő a 2. pontban rögzítette időpontban a Ruhát nem adja vissza, úgy attól 
számítva a visszaadás napjáig köteles a Bérbeadó részére napi 1000 Ft / Ruha késedelmi 
pótlékot megfizetni, függetlenül attól, hogy abban az időszakban a ruhát használta e vagy 
sem. 

7. A bérleti díj a Ruha tisztítását magában foglalja, a Bérlő a Ruhát maga nem tisztíthatja és nem 
is tisztíttathatja ki. 

8. A Bérlőt a Ruha átvételét követően elállási jog a szoláltatás jellegénél fogva nem illeti meg. 

9. A Bérlő a bérlet tartalma alatt köteles gondoskodni a Bérbeadó által rendelkezésére 
bocsátott Ruha rendeltetésszerű használatáról, szakszerűtárolásáról és szállításáról.  A Bérlő 
felelősséggel tartozik a Ruhában bekövetkezett bárminemű kárért (pl: sérülés, rongálódást, 
szakadás) illetve a ruha elvesztéséért és köteles a Bérbeadó ennek következtében felmerült 
kárát megtéríteni. Felek ezen a célra elsődlegesen a Bérlő által adott kauciót használják fel, 
azonban amennyiben az a kárt nem fedezi, a Bérlő köteles a különbözetet a Ruha átadásával 
egyidejűleg megfizetni a Bérbeadó részére.    

10.   A jelen szerződés a teljesítéssel, azaz a Ruha igazolt visszaadásával szűnik meg.

11. Jelen szerződés csak mind két fél egyetértése esetén és kizárólag írásban módosítható. 

12. A jelen szerződésében nem szabályozott kérdésekben a Bérlő által elfogadott webáruház 
Általános Szerződési Feltételek és a Polgári Törvénykönyv, valamint egyéb releváns 
jogszabályok vonatkozó szabályai az irányadóak. A felek kölcsönösen kötelezettséget 
vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítésének érdekében egymással együttműködnek, 
az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket békésen kísérlik meg rendezni, ennek a 
fogyasztóvédelmi és békéltető eljárásnak az eredménytelensége esetén pedig az illetékes 
bírósághoz fordulnak. 

Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mivel a szerződéses akaratukkal 
mindenben megegyezik, saját kezűleg jóváhagyóan aláírták. 

Debrecen, 2020__________________.

______________________ _______________________ 

        Bérbeadó                       Bérlő


