Pa.:

BÉRLETI SZERZŐDÉS
HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNY BÉRBEADÁSÁRA
amely létrejött egyrészről az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
(7100 Szekszárd, Epreskert u.9), képviseli Szabó Antal ügyvezető, mint B é r b e a d ó ,
másrészről Név:
Székhely:
Képviseli:
mint B é r l ő között az alábbi feltételek szerint:
1. Bérbeadó bérbe adja, Bérlő pedig bérbe veszi a Bérbeadó tulajdonát képező alábbi szelektív
hulladékgyűjtő edényt:
Hulladékgyűjtő edény:

db

literes

Az edény elhelyezési címe:
2.

Szerződő felek a bérleti szerződést határozatlan időre kötik.
A bérleti szerződés kezdete: 2019.
A bérleti szerződés megszűnése: 2019.
Az edény bérleti díja: nettó:

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

Ft + Áfa / hó / db

Bérlő vállalja, hogy a bérleti díjat Bérbeadó számlája alapján félévente fizeti meg.
A bérlő térítés ellenében megrendeli az edény helyszínre történő kiszállítást.
A bérelt edény kiszállítási díja:
Ft + ÁFA
A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy
- a bérleti díjat határidőben megfizeti,
- az edényt rendeltetésszerűen használja, megőrzi, tisztántartja, fertőtleníti,
- az edény használatát másnak át nem engedi,
- az edény megsemmisülése, hiánya, ill. a nem rendeltetésszerű használat következtében
keletkező károk esetén az edény értékét megfizeti.
Felek kijelentik, hogy Bérbeadó jogosult jelen szerződésben rögzített bérleti díjat
felülvizsgálni és - Bérlő értesítése mellett - módosítani.
A bérleti szerződés bármely okból történő megszűnésekor a Bérlő köteles az edényt a
bérbeadónak - a rendeltetésszerű használatból eredő elhasználódás, kopás, stb.,
figyelembevételével - visszaszolgáltatni.
A bérleti szerződést a Bérbeadó azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Bérlő a szerződésben
vállalt kötelezettségét súlyosan megszegi, így különösen, ha az edényt megrongálja, a bérleti
díjat határidőben nem fizeti meg.
A jelen bérleti szerződés aláírásával a Bérlő az edény megfelelő állapotban történő átvételét
igazolja.
A Bérleti szerződésben nem szabályozott kérdésben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

Kelt, Szekszárd, 2019.
__________________________________
Alisca Terra Nonprofit Kft.
Bérbeadó

____________________________
Bérlő

