INGÓ BÉRLETI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről:
Holoszoba-VR, Gamer Tech kölcsönzés
Székhely:
Adószám:
Telefon:
Számlaszám:

mint bérbeadó (továbbiakban Bérbeadó),
másrészről:
Bérlő / képviselő neve:
Cégnév:
Adószám:
Székhely:
Képviselő adatai
Édesanyja neve:
Lakcíme:
Személyi igazolvány száma:
Email címe:
Telefonszáma:

-

mint Bérbevevő (továbbiakban bérbevevő)
Bérbeadó és Bérbevevő együttesen Felek (továbbiakban Felek) között alulírott napon és helyen a
következők szerint:
I.

Felek rögzítik, hogy Bérbeadó a mai napon bérbe adja, Bérbevevő pedig a mai napon bérbe
veszi az alábbi ingóságokat.

Ingóság megnevezése: Holoszoba - Why Not Both /Vive csomag / Sárga
Csomag tartalma: Holoszoba Gamer Számítógép, HTC VIVE minden tartozékával.
A csomag pontos tartalma a
http://holoszoba.hu/csomagok/
menüpontban is megtalálható

Számítógép konfiguráció (2) :
Alaplap: ASROCK Z170 Pro4
Processzor: Intel Core i5-6600K 3.5GHz 1151BOX
HDD: WD Black 1TB 7200rpm 64MB SATA3
RAM: HyperX 16GB Fury DDR4 2400MHz CL15 KIT
Videokártya: ASUS TURBO-GTX1070-8G GDDR5
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HTC Vive tartozékok:
VR Szemüveg (HTC Vive)
Vive kontrollerek
Szenzorok, adaptereik
Kontrollertöltő adapterek
HDMI - USB - USB összekötő kábel
3,5 Jack audio hosszabbító kábel
VR Cover - bőr és textil + Vive törlőkendő

1db
2db
2-2db
2db
1db
1db
1-1-1 db

A csomag azonosító száma: "HSZ-WNB-3"
A csomag állapota: újszerű, kiváló
II.

Felek az Ingók átadását és átvételét a jelen Ingó bérleti szerződés (továbbiakban Szerződés)
aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul elismerik és nyugtázzák.

III.

Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés határozott időtartamra, az alábbi napig tartó hatállyal
jön létre:
2018.01.04 8:00
(továbbiakban Zárónap

IV.

Felek rögzítik, hogy az Ingóságokat Bérbevevő a Zárónapon köteles Bérbeadó részére
visszaadni az átvételkori állapottal egyező állapotban az alábbi helyszínen:
"Budapest, VII. Rákóczi út 78. 1/3."

V.

Felek rögzítik, hogy a kárveszély viselése az Ingóságok tekintetében az átvétellel
a Bérbevevőre száll át.

VI.

Felek rögzítik, hogy az Ingók bérleti díja az alábbiak szerint alakul és az alábbiak szerint
esedékes:
Teljes bérleti díj:
Bérleti díj esedékes:

36 000 Ft

(,azaz

harminchatezer

forint)

50 (ötven) százalék a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg (foglaló):
18 000 Ft
(,azaz
tizennyolcezer
forint),
50 (ötven) százalék a Zárónapon:
18 000 Ft
(,azaz

tizennyolcezer

forint),

A Bérleti díj fizetésének módja:
Bérbeadó számlája szerinti fizetési móddal: készpénz, vagy átutalás.

A foglalót átvettem: __________________

Teljes díjat átvettem: _________________
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VII.

Felek rögzítik, hogy abban a nem várt esetben, ha Bérbevevő,
vagy bármilyen közreműködője
a) az Ingóságok birtokát késedelmesen adja vissza, úgy minden késedelmes napra kötbért
köteles fizetni, melynek napi összege a teljes Bérleti díj 50 (ötven) százaléka:
18 000 Ft
(,azaz
tizennyolcezer
forint),
és mely minden késedelmes napon automatikusan esedékessé válik;
b) az Ingóságok birtokát 10 (tíz) naptári napos késedelem után sem adja vissza,
úgy kötbért köteles fizetni, melynek napi összege a teljes Bérleti díj 100 (száz) százaléka:
36 000 Ft
(,azaz
harminchatezer
forint),
és mely a Zárónapot követő 11. (tizenegyedik) naptári napon automatikusan
esedékessé válik;
c) az Ingóságok birtokát határidőben, de akképp adja vissza, hogy azokon sérülés látszik,
vagy meg vannak hibásodva, úgy kötbért köteles fizetni, melynek egyszeri összege
a Bérleti díj 300 (háromszáz) százaléka:
108 000 Ft
(,azaz
száznyolcezer
forint),
és mely a visszaadáskor egy összegben esedékessé válik;
d) az Ingóságokban bármilyen cselekményével, vagy mulasztásával az Ingóságokat működtető,
vagy működésüket segítő szoftver tartalmát megváltoztatja, úgy kötbért köteles fizetni,
melynek egyszeri összege a Bérleti díj 300 (háromszáz) százaléka:
108 000 Ft
(,azaz
száznyolcezer
forint),
és mely a visszaadáskor egy összegben esedékessé válik;
e) az Ingóságok birtokát lopás, elvesztés miatt egyáltalán nem adja vissza, úgy köteles
kötbért fizetni, melynek egyszeri összege a Bérleti díj 1000 (egyezer) százaléka
360 000 Ft
(,azaz háromszázhatvanezer forint),
! Felek rögzítik, hogy a kötbér megfizetése nem érinti Bérbeadó egyéb vagyonjogi igényeinek
az érvényesíthetőségét és nem minősül kárátalánynak sem.
! Felek rögzítik így különösen azt, hogy amennyiben az Ingóságokat Bérbevevő
nem az átvételkori állapotban adja vissza, úgy az értékcsökkenést, vagy a helyreállításivagy javítási költséget Bérbeadó jogosult az általa kiválasztott személlyel felméretni,
és az így megállapított összeget Bérbevevő köteles Bérbeadónak megtéríteni,
Bérbeadó vonatkozó számlája és fizetési felszólítása szerint.

VIII.

Felek rögzítik, hogy késedelmes fizetés esetén Bérbevevő:
késedelmi kamat fizetésére is köteles, melynek összege a
mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező összeg.

IX.

Felek rögzítik továbbá, hogy abban a nem várt esetben, ha Bérbevevő a jelen Szerződésben
vállalt kötelezettségeit egyáltalán nem, vagy hibásan, vagy késedelmesen teljesíti,
úgy Bérbeadó jogosult a teljesítés érdekében a követelése kezelésével harmadik személyt
megbízni és ezen harmadik személy felé Bérbevevő adatait továbbítani, továbbá
a behajtás költségeit – összegszerű korlátozás nélkül – Bérbevevőre áthárítani.
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X.

Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés időtartama alatt Bérbevevő jogosult
az Ingóságokat rendeltetésük és a jelen Szerződés rendelkezései szerint használni.

XI.

Bérbevevő tájékoztatja Bérbeadót, hogy az Ingóságokat az alábbi célra kívánja használni:
HTC Vive VR játékok játszása a Holoszoba eszközeivel

XII.

Bérbevevő tájékoztatja Bérbeadót, hogy az Ingóságokat az alábbi
helyszínen, vagy helyszíneken kívánja használni:
-helyszín-

XIII.

Bérbevevő tájékoztatja Bérbeadót, hogy az Ingóságokat az alábbi személy fogja kezelni,
vagy az alábbi személyek fogják kezelni:
Bérlő és családja (apa, anya, két gyerek)

XIV.

Felek rögzítik, hogy az Ingóságok a jelen Szerződés aláírásakor ellenőrzött,
működőképes állapotban vannak, így a használat során való meghibásodásért
Bérbeadót felelősség nem terheli, kijavítási, vagy kicserélési kötelezettsége nem áll fenn.

XV.

Felek rögzítik, hogy Bérbeadó jogosult a használat ellenőrzésére Bérbevevő szükségtelen
háborítása nélkül.

XVI.

Felek rögzítik, hogy Bérbevevő az Ingóságok használatát a jelen Szerződésben meg nem jelölt
személyek részére még időlegesen sem engedheti át.

XVII.

Felek rögzítik, hogy amennyiben Bérbevevő az Ingóságokat bármilyen céges rendezvényen
való felhasználás céljából veszi bérbe, úgy Bérbevevő köteles szakszemélyzet
igénybevételére, melyet Bérbeadó is biztosíthat a jelen Szerződés szerinti ellenérték
fejében.

XVIII. Felek rögzítik, hogy Bérbeadó azon személyekkel szemben, akik a jelen Szerződés hatálya
alatt az Ingóságokat Bérbevevő hozzájárulásával, vagy anélkül kipróbálják, semmiféle
felelősséggel nem tartozik, az ilyen személyekkel jogviszonyba Bérbeadó nem kerül.
XIX.

Bérbevevő a jelen Szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárulását
adja ahhoz, hogy Bérbeadó a személyes iratairól másolatot készítsen és az iratmásolatokat
a jelen Szerződés mellékleteként kezelje abból a célból, hogy ha és amennyiben Bérbevevő
a jelen Szerződés rendelkezéseit megszegi, úgy vele szemben igényt tudjon érvényesíteni.

XX.

Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés módosítására csak és kizárólag a Felek írásba foglalt
és közös akaratával van lehetőség.

XXI.

Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés felbontására nincs jogi lehetőség.

XXII.

Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés rendes felmondással való megszüntetésére
nincs jogi lehetőség.

XXIII. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés tekintetében azonnali hatályú bérbeadói felmondásnak
van helye, ha Bérbevevő a jelen Szerződés bármely rendelkezését megsérti.
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XXIV. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződéssel szabályozott jogviszonyuk tekintetében az egyes
igényeik elévülését a teljesítésre irányuló írásbeli felszólítás minden esetben megszakítja.
XXV.

Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatban egymással kapcsolatot
az alábbi kapcsolattartóik útján tartanak:

Név:
Email:
Telefon:

Bérbeadó részéről:

Bérbevevő részéről:

info@holoszoba.hu
06308286331

-

XXVI. Felek rögzítik, hogy jogviszonyuk tekintetében az elektronikus úton való levelezést is hivatalos
kommunikációnak tekintik, amennyiben a kommunikációhoz Felek a jelen Szerződésben
megjelölt címeiket használják és a küldő Fél a címzett Féltől nem kap hibaüzenetet,
vagy a kézbesíthetetlenségre vonatkozó egyéb üzenetet; ilyen üzenet hiányában a küldeményt
mindig a feladás napját követő naptári napon kell közöltnek tekinteni.
XXVII. Felek rögzítik, hogy abban a nem várt esetben, ha a jelen Szerződés hatálya alatt, vagy Bérbeadó
birtok visszaadási késedelme időtartamában keletkezett igényt érvényesít bárki Bérbeadóval
szemben, úgy Bérbevevő köteles Bérbeadót azonnal – Bérbeadó erre irányuló írásbeli
felszólításának megfelelően – mentesíteni ezen harmadik személlyel szemben és a jelen pontra
tekintettel Bérbeadónál felmerülő minden igazolt költséget kötbér jogcímén megtéríteni
Bérbeadó részére a Bérbeadó által írásban meghatározott esedékességgel.
XXVIII. Felek rögzítik továbbá, hogy az Ingóságok Bérbevevő, vagy harmadik személyek által való
használat, vagy kipróbálás során keletkező egészségügyi következményekért Bérbeadó
felelősséget nem vállal.
XXIX. Felek rögzítik így azt is, hogy abban a nem várt esetben, ha a jelen Szerződés hatálya alatt,
vagy Bérbeadó birtok visszaadási késedelme időtartamában keletkezett egészségügyi állapottal,
vagy eseménnyel kapcsolatban érvényesít bárki Bérbeadóval szemben, úgy Bérbevevő köteles
Bérbeadót azonnal – Bérbeadó erre irányuló írásbeli felszólításának megfelelően – mentesíteni
ezen harmadik személlyel szemben és a jelen pontra tekintettel Bérbeadónál felmerülő minden
igazolt költséget kötbér jogcímén megtéríteni Bérbeadó részére a Bérbeadó által írásban
meghatározott esedékességgel.
XXX.

Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

Bérbeadó
Holoszoba VR kölcsönzés

Budapest,

Bérbevevő
-

2018.01.01 0:00
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