JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZ DÉSÉNEK
LEGFONTOSABB ELEMEI
1. A Szerz dés határozott id tartamra, 1, vagy 2 évre köt dik
2. A gépek bérleti díja:
a JM Xpress italautomatákra:
a JM 40-es italautomatákra:

havi 4.000,- Ft + ÁFA
havi 3.000,- Ft + ÁFA

3. A Patron vásárlás arányában a bérleti díjból kedvezményt
adunk
A kedvezmény:
a JM Xpress -nél:
max. havi 4 patron erejéig
a JM 40-es -nél:
max. havi 3 patron erejéig
minden egyes, adott hónapban vásárolt granulátum patron után
1.000,- Ft + ÁFA.
Tehát aki ennyit vásárol, ingyen használhatja a gépet.
4. A határozott id letelte után a Szerz dés automatikusan
határozatlan id tartamúvá módosul, de ha a Bérl akarja,
kedvezményes áron megvásárolhatja a gépet.
A gépek kedvezményes ára egy éves szerz désnél:
a JM Xpress
a JM 40

20.000.- Ft + ÁFA
10.000.- Ft + ÁFA

A gépek kedvezményes ára két éves szerz désnél:
Minden gép esetében

4.- + ÁFA

5. A gépek kiszállítási, üzembe helyezési díja: 3.000.- Ft + ÁFA
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BÉRLETI SZERZ DÉS
Kód
Név
Dátum

Amely létrejött egyrészr l a STORE Kft, címe: 1097 Budapest, Gubacsi út 19., adóig. szám:
10644168-2-43, mint Bérbeadó,
és a
: .....................................................................................................................................
székhely : .................................................……………………………..….....tel.:......................................
törvényes képvisel : .............….............….............….............…................….......................…..........
adóig. sz.:...........................................................bank:..................................................................
cégjegyzék, vagy vállalkozói engedély száma:………………………………….………………………………………....
Üzemeltetési cím, telefon:
1./..........................................................................................…………............................................
2./.........................................................................................………….............................................
mint Bérl között az alábbi feltételek mellett:
1.

Bérbeadó, Bérl használatába adja a
……………………….gyári számú,
JM 40

JM Xpress
típusú JEDE-MATIC italautomatát,

a JM Xpress készülék esetén
58.000,- Ft. + ÁFA
a JM 40-es készülék esetén
43.400,- Ft. + ÁFA
értékben, a jelen szerz dés fennállásának id tartamára.
2.

Bérleti díjak

Bérl a bérletért a 6. pontban megjelölt id ponttól kezd

en, bérleti díjat tartozik fizetni.

2.1.A bérleti díj mértéke
a JM Xpress italautomatákra:
a JM 40-es italautomatákra:

havi 4.000,- Ft + ÁFA
havi 3.000,- Ft + ÁFA

Fenti bérleti díjakból Bérbeadó Bérl havi granulátum patron vásárlásainak függvényében
kedvezményt biztosít. A kedvezmény mértéke:
a JM Xpress italautomatákra:
a JM 40-es italautomatákra:

maximum havi 4 patron erejéig
maximum havi 3 patron erejéig

minden egyes, adott hónapban vásárolt granulátum patron után 1.000,- Ft + ÁFA.
2.2.Abban az esetben ha Bérl a JM Xpress italautomatát HC italadagolóval bérli, a patronra való
átszámítás, 4 db (zárt 25 vagy 35 poharat tartalmazó) csomagolási egység = 1 patron alapján
történik.

2.3.A bérleti díjak számlázása:
A számlázás mindig a tárgyhónapot követ hónapban történik, figyelemmel, az el
granulátum patron vásárlásának mennyiségére.
3.

hónap

Bérbeadó vállalja:
A készüléket a m ködtetéséhez szükséges granulátumokkal és tartozékokkal folyamatosan
ellátja.
- - Havi egy alkalommal, a megrendelt termékek kiszállítása ingyenes.
--

Az ezt meghaladó kiszállítások díja bruttó 3.000,- Ft / alkalom.

A készülék esetleges hibáinak, – a hiba pontos meghatározását követ en –
munkanapokon, 48 órán belüli elhárítását.
A helyszínen el nem hárítható hiba esetén a cserekészülék biztosítását.
A készülék használatát figyelembe véve, igény esetén elvégzi a készülék teljes átvizsgálását
és szervízelését.
4.

Bérl vállalja, hogy:
Lehet vé teszi Bérbeadó számára a készülék m ködési helyén annak ellen rzését,
átvizsgálását.
A készüléket tisztán tartja, s rendeltetésszer en használja.
A készülékhez csak a STORE Kft által forgalmazott JEDE italgranulátumokat (patronokat)
használja.
Bérbeadó számláit azok esedékességekor kiegyenlíti.
A bérbevett készüléket csak saját céljaira használja, azt tovább bérbe nem adja.
A szerz dés bármilyen okból történ megsz nésekor a készüléket sérülésmentesen, adja át
Bérbeadónak. Amennyiben a készülék sérült állapotban kerül visszaadásra, úgy Bérl a
helyreállítással kapcsolatban felmerült költségeket is köteles megfizetni.
Ha a Bérl a nála lév és Bérbeadó tulajdonát képez készülék m köd képes hibátlan
állapotban történ visszaadásra irányuló kötelezettségét késedelmesen teljesíti, akkor
minden késedelmes nap után napi 200 Ft + ÁFA késedelmi kötbért köteles fizetni a
Bérbeadó részére.
Ha Bérl az átvett készülék m köd képes hibátlan állapotban történ visszaadására
irányuló kötelezettségét a szerz dés megsz nését l számított harminc napon belül nem
teljesíti, akkor Bérl köteles megfizetni a Bérbeadónak az italautomata átadáskor
meghatározott árát (1. pont), valamint az italautomata árával azonos összeg
nemteljesítési kötbért.

5.

Egyéb rendelkezések

Bérbeadó a készüléket a Bérl által megjelölt m ködtetési helyre szállítja, és üzembe helyezi.
A kiszállítás és üzembe helyezés díja:
a JM 40-es és JM Xpress italautomatáknál:

3.000.- Ft.+ÁFA.

Ezen szolgáltatás díját Bérl nek a készülék átadásakor kell kifizetnie.
A szerz dés megsz nésekor Bérl kötelessége a készüléket Bérbeadó telephelyére visszaszállítani.
Amennyiben visszaszállítási kötelezettségének Bérl nem tesz eleget, és a készüléket Bérbeadónak kell
elszállítania, úgy ezért Bérl 6.000,- Ft + ÁFA díjat tartozik megfizetni.
Üzembe helyezéskor Bérl minimum 4 db patron/gép termékmennyiséget köteles megrendelni.

6.

A szerz dés hatálya

6.1. Jelen bérleti szerz dést Felek határozott id tartamra

1 évre

2 évre

/ kérjük a kívánt bérleti id tartamot X – el megjelölni /

kötik, amelynek kezdete:

201... ........................

A határozott id tartamra kötött szerz dés annak lejárta el tt, vagy közös
megegyezéssel, vagy súlyos szerz désszegés esetén írásban tett azonnali
hatályú, rendkívüli felmondással mondható fel.
Felek a Bérl részér l elkövetett súlyos szerz désszegésnek tekintik:
Bérl , a Bérbeadó számláinak ellenértékét, felszólítás ellenére sem fizeti meg.
Bérbeadó, az ellen rzés során, a készüléket nem a Szerz dés szerinti helyén találja.
Bérl nem tartja karban a készüléket.
Bérl ellen cs d, vagy felszámolási eljárás indult.
Bérl m ködési engedélye joger sen megsz nik.

-

A szerz
felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a határozott id tartamra megkötött jelen
szerz dés a határozott id tartam lejárta el tt a Bérl részér l elkövetett súlyos szerz désszegés miatt
megsz nik, akkor a Bérl köteles a szerz dés megsz nésének napjától a szerz dés határozott
id tartamának lejárati napjáig terjed id re egy összegben kötbérként megfizetni a bérleti díjnak
megfelel összeget.
Bérl jogosult a szerz dés rendkívüli felmondására
-

Amennyiben a bérlet tárgya a megjelölt célra történ használatra alkalmatlan.
A Bérbeadó 3. pontban részletezett szolgáltatásokat írásbeli felszólítás ellenére folyamatosan
nem biztosítja.

6.2.
Felek megállapodnak abban, hogy a szerz dés letelte után, ellenkez
hiányában, határozatlan idej vé válik.

megállapodás

Határozatlan idej szerz dést Felek bármikor írásban, indokolás nélkül felmondhatják. Amennyiben a
felmondást Bérl kezdeményezi, a bérleti díjat köteles a felmondás id pontjáig megfizetni, ideértve a
felmondás hónapjára esedékes teljes bérleti díjat is. Ha a felmondást Bérbeadó kezdeményezi –
kivéve, ha erre Bérl súlyos szerz désszegése miatt kerül sor –, úgy Bérl nek a felmondás hónapjában
esedékes bérleti díjat nem kell megtérítenie.
6.3. A határozott 1 éves id tartamú Szerz dés leteltekor Bérbeadó lehet séget biztosít arra,
hogy Bérl az általa bérelt készüléket kedvezményesen megvásárolhassa. A kedvezményes ár:
a JM Xpress italautomatára:
a JM 40-es italautomatára:

20.000,- + ÁFA
10.000,- + ÁFA.

6.4. A határozott 2 éves id tartamú Szerz dés leteltekor Bérbeadó lehet séget biztosít arra,
hogy Bérl az általa bérelt készüléket kedvezményesen megvásárolhassa. A kedvezményes ár:
az összes italautomatára:

4,- + ÁFA.

Amennyiben Bérl a készülék megvásárlásának opciójával élni kíván, úgy azt Bérbeadó felé a
Szerz dés lejárta el tt írásban jeleznie kell.

7. Egyéb megállapodások
Abban az esetben, ha a fent megjelölt készülék, bármilyen okból kicserélésre kerül azonos típusú
másik berendezésre, úgy ezt a tényt Felek – az új eszköz gyári számát is tartalmazó – szállítólevélen
dokumentálják.
A kicserélt berendezésre jelen szerz dés jogfolytonosan továbbra is érvényes marad.
A Bérbeadó és Bérl
teljesítésére.

kötelezettséget vállalnak a jelen szerz désben foglaltak maradéktalan

Jelen szerz désben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. általános rendelkezései az irányadók. A
szerz dés egyes elemei csak írásban módosíthatók.
Felek törekednek, hogy a felmerül problémákat megbeszélés útján rendezzék, amennyiben ez nem
lehetséges, vitás kérdésekben Felek a Bérbeadó székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik ki.
A szerz
felek ezen szerz dést, mint akaratukkal mindenben megegyez t, azzal írtak alá, hogy a
benne foglaltakat magukra nézve kötelez en ismerik el.
Felek a szerz dést annak elolvasása és közös értelmezése után, mint akaratukkal mindenben
megegyez t, jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 201... ………………….hó ……nap

.........................................
Bérbeadó

.......................................
Bérl

STORE Kft. 1097 Budapest Gubacsi út 19. Tel.: 456-7912 Fax: 215-6768
E-mail: info@store.hu

Kapcsolattartók:
Bérbeadó részér l:

Bérl részér l:

Haffner György
Kereskedelmi vezet

Tel: 06/1-456-7900
E-mail: haffner@store.hu

………………………………
Képvisel

Tel: ………………………………
E-mail: ………………………….

………………………………

Tel: ………………………………
E-mail: ………………………….

