
BÉRLETI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről az A.W.-Profi Kft. (székhelye: 9400 Sopron, Lehár Ferenc u. 74. cégjegyzékszáma: Cg. 08-09-015421,
Horváthné Wagner Éva tulajdonos, Horváth Attila ügyvezető), mint bérbeadó – a továbbiakban: Bérbeadó - másrészről 

Név: ............................... cím:......................................, tel.: .....................................

mint bérbevevő – a továbbiakban: Bérlő -, között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

1. Felek megállapodnak abban, hogy Bérlő bérleti díj megfizetése ellenében bérbeveszi Bérbeadótól a Bérbeadó tulajdonát képező,

o Elektromos QUAD KICSI o 1 db      o 2 db -  6-8 éves korosztálynak való gyermekjátékot.

o Elektromos QUAD NAGY o 1 db      o 2 db -  8-12 éves korosztálynak való gyermekjátékot.

Bérbeadó vállalja, hogy a quadot/quadokat a helyszínre szállítja,  majd a szerződés lejártát követően elszállítja. Bérlő vállalja, hogy
az üzemeltetés megfelelő körülményeiről, a gyermeKeK játéKánAK Figyelemmel Kíséréséről, A
megFelelő táVOlság BetArtásárÓl, valamint a quAdOK  állAPOtánAK Védelméről, megóvásáról
gondoskodik. Bérlő ennek elmulasztása esetén bekövetkező károkért felelősséggel tartozik, különös tekintettel a gyermekek 
biztonságára. Bérbeadó a quadok üzemeltetése során történő károkért, balesetekért felelősséget nem vállal. 

Bérlő tudomásul veszi, hogy a quadokat KÖZÚti FOrgAlOmBAn HAsZnálni tilOs!!!

Bérlő vállalja, hogy eső esetén a quadot/quadokat Fedett Helyre teszi!

2. A bérlet időtartama (mAxImUm 8 óRA!)

2020. ............................................ órakor kezdődik és aznap .............. órakor ér véget.

3. Felek megállapodnak abban, hogy a quad/quadok bérlet időtartamára Bérlő 

o Elektromos QUAD KICSI o 1 db 12.500,- Ft        o 2 db 20.000,- Ft

o Elektromos QUAD NAGY o 1 db 18.000,- Ft        o 2 db 28.000,- Ft

o Elektromos QUAD KICSI 1 db + Elektromos QUAD NAGY 1 db 24.000,- Ft bérleti díjat fizet.

Üzemanyagköltség: Sopron területén belül INGYENES. Sopron területén kívüli kiszállításkor

o 60 Ft/km x 4 út (oda-vissza kiszállításkor és elszállításkor) üzemanyagköltséget számolunk fel.

4. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés során felmerülő esetleges vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton kísérlik meg
rendezni, és a bírósági út igénybevételére csak ennek meghiúsulása esetén intézkednek. Felek az esetleges vitás kérdések rendezésére
– hatáskörtől függően – a Soproni Városi Bíróság illetékességét kötik ki.

5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai az irányadóak.

A jelen szerződés az alulírott felek közös elolvasást és értelmezést követően jóváhagyólag írtak alá.

Sopron, 2020. .................................

............................................
Bérbeadó - A.W.-Profi Kft.

Összesen: .................. Ft

Átvevő, teljeskörű felelősségválaló neve: ......................................................................, aláírás: .........................................................

Személyigazolvány száma: .............................................., telefonszám: ..............................................................................................

Lakcímkártyán szereplő cím: ..........................................................................................., lakcímkártya száma: ...................................

Hozzájárulok, hogy az újdonságokról, akciókról emailt küldjenek:  igen o nem  o email cím: ...........................................................


