SÁTOR BÉRLETI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről

,

adószáma: _________________________ bankszámlaszáma: _________________________________ továbbiakban
Bérbevevő, és a Triangle Hungária Kft. 1144 Budapest Füredi u. 74-76., továbbiakban Bérbeadó között, a
felállítandó rendezvénysátor bérletének tárgyában.
A sátor mérete:

m, típusmegnevezése:

Bérbe adott sátor alkotóelemek:

A sátor elszállítási dátuma:

A sátor visszaszállításának dátuma:

A sátor felállításának időpontja:
Helyszín:

A sátor bontásának időpontja:
Talaj minősége:

aszfalt/beton;

föld/fű;

egyéb:

A Bérbeadó a sátor bérbeadását a következő feltételekkel biztosítja:
1. A sátor átvételétől a sátor visszaszállításáig a teljes anyagi felelősség a Bérbevevőt terheli, ezért például köteles a sátor őrzéséről
gondoskodni, kár keletkezése esetén a teljes anyagi felelősséget viselni.
2. A sátor tűzveszélyességi fokozata "D" (mérsékelt tűzveszélyes), ezért a benne végzett tevékenységnél az erre vonatkozó
szabályok betartása kötelezi a Bérbevevőt.
3. A bérbevevő 50 000 Ft kauciót köteles fizetni a sátor átvételéig, amelyet a bérbeadó a visszaszállítást követő 7. napig köteles
visszafizetni, amennyiben a sátorban nem keletkezett kár. Erről külön „Kaució átvételi elismervényt ír alá a Bérbeadó és a
Bérbevevő”.
4. A rendeltetésszerű használattól eltérő mértékű szennyeződés esetén, a sátor megtisztításának költségét, a Bérbevevő a
visszaszállítás után köteles egyszeri extra 10 000 Ft+Áfa költséget kifizetni a Bérbeadónak.
5. Keletkezett károk javítási költsége: sérüléstől függően akár a sátor teljes listaára is lehet, amelyet, amennyiben van ilyen, a
Bérbeadó köteles a visszaszállítást követő 7. napig jelezni a Bérbevevőnek.
6. A szerződés időtartama alatt a Bérbevevő jogosult a bérleti szerződésben megjelölt tárgyakat kizárólagos joggal birtokolni és
használni, de a tárgyakat nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg. Ezen időszak alatt a Bérbevevő gondoskodik a sátor szakszerű
üzemeltetéséről. Az ennek hiányából eredő károkért, balesetekért kizárólag a Bérbevevő felel.
7. A Bérbevevő az esetleges káreseményekről azonnal köteles értesíteni a Bérbeadót a +36209839830 vagy +3614220851 – es
telefonszámon.

8. A Bérbeadó szabadon ellenőrizheti a bérleményt a bérleti időszak alatt.




A sátor bérleti díja:
Szállítási költség:
1. Bérbevevő szállítja
2. Bérbeadó szállítja, ennek költsége:
Fizetési feltételek:
1. a sátor átadásakor készpénzben
2. a sátor átvételéig banki átutalással
3.

Jelen szerződés bármely fél által történő egyoldalú lemondása esetén, a sátor bérleti díjának alábbiak szerinti százaléka kerül
kifizetésre – a lemondási idő függvényében – a szerződést lemondó terhére:
7 –14 nap között 50 %; 2 – 7 nap között 75 % ; A rendezvényt megelőző napon: 100 %
A szerződő felek kijelentik, hogy a szerződéssel kapcsolatosan közöttük felmerülő jogvitákat elsősorban békés úton rendezik. Ha a
rendezvény megvalósulása olyan ok miatt hiúsul meg, amelyért egyik fél sem felelős, úgy mindkét félnek törekednie kell a
keletkezett kár vagy költség csökkentésére.
Jelen szerződés mindkét fél részéről történt cégszerű aláírás esetén lép életbe. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.
által megszabottak az irányadóak.

Dátum:
Bérbeadó:
www.displayhaz.hu - Triangle Hungária Kft.

Bérbevevő:

Kaució átvételi elismervény
Alulírott

a Triangle Hungária Kft. nevében a mai

napon 50 000 Ft,azaz ötvenezer Forintot átvettem a
-cégtől „sátor bérlési kaució” letétként.
Kelt:

Bérbeadó - Triangle Hungária Kft.

Bérbevevő

Sátor visszavételi elismervény
Alulírott
napon a

a Triangle Hungária Kft. nevében a mai
cég által bérelt sátrat

_____________________________állapotban visszavettem. Amennyiben a sátor
sérült, az esetleges javítási költségekről a vevőt tájékoztattam.
Kelt:

Bérbeadó - Triangle Hungária Kft.

Bérbevevő

