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Altolóno§ Szerződési Feltételek

Jelen szerzódés minimólis idótortomót o D pont szobályozzo, o Berendezés üzembe hely€zését köVetó noptóri hónop
elsó noPjótól szómítvq. Bérbeodó jogosult mindoddig megtogodni q Berendezés üzembe helyezését, omi9 o Bérló o
jelen,szerződés 2. pontjóbon foglolt köteLezettségnek eLégei nem tett. A bérleti jogvjszony t<ezaeie o Berendezés
üzembe helyezésének noPjo.

Sze ődÓ_ Fel_ek megótloPodóso otqpján o Jelen Szerződés olóírósóvol egyidejúleg Bértő q D pontbdn meghotórozott
bérletj dÚelóleget fizet Bérbeodónok. Felek mególlopodnok, hogy o t"-q., Uért"tr díj fennmorodó részéi és onnok
komotoit Bérlő o jelen szeízódésben meghotórozott mértékű hovi részleiekben fizeti meg o Bérbeodó részére, fenti
díjok ennek fig}elembe Vételével lettek mególlopítvo: A jelen pontbon meghotórozott OCrieti ai.ietate9 megfizetése o
szeízódés hotóybo lépésének feltétele.

A Beíendezés bérletl díjónok fiZetése és a részletfizetések szómo a D Pont szerint é ílendő azzcJ, hogy ezen felül oz etső
tÖrt hónopborr.o bérleti díj időorónyos része fizetendó. A bérleti díj Útón óltolónos forgolmi oao fiiátesi kötelezettség
áll fenn. A Béíleti díj megfizetésének módjo bonki ótutolós. A béiló bérleti díj fizetés'i kötelezettsége csok qbbon oi
esetben minősül teljesÍtettnek, omennyiben q szómlóbon feltüntetett össieg o bérbeodó ,"giodott szómlójón
morodéktolonul jóVóírósrq kerül.
Bérlő kizÓrólog o szdmlo kézhezvételétől szómitott 8 nopon belúljogosult kifogóssol élnl o szómlóvol szemben, mely
esetben q Felek o Bérlő kifogósót megvizsgólják, és o Bérbeodó szüi<ség esetén iszómlót módosítio.
A Bérlót terheló fizetési kötelezettségekbe csok o Bérbeodó óltol elózetesen írósbon elismert, vqgy jogeíős birósógi
hotdrozotbqn mególlopított köVetelé5 5zómíthotó be.
A Bérleti. jogviszony o gépporkro Vonotkozó ótodós-ótvéteti (územbe helyezési) jegyzókönyv Bérlő é5 o Bérbeodó
meghotolmozott képviselői óltoli olóírdsokor kezdódik. A Bérlő köteles oz olóírt jeglzőkönlvet Bérbeodó részére 3
nopon belÜl eljuttotni. Az üzembehelyezést vogy Bérbeodó, vogy oz F pont szerinÜ Mórkokereskedó,le Végzi, okivél
Bérlő jelen 9épporkro o telje5 futomidóíe vonotkozóon köteles ii1,1eskörú üzemeltetési szerzódést köúi, teg-ké5óbb o
Berendezés Üzembe helyezésének nop.jóig. Felek kijelentik, hogy oz üzemeltetési szerződés olopjón o birendezés
rendeltetésszerű óllopotóért fennólló jogszobólyi feletőssé9ét o Bérbeodó oz F pont szerinti MórkokÖieskedón keresztül
teljesíti o fenti üzemeltetési szerződés olopjún, igy oz üzembehelyezést köVetóen q bérelt eszköz bórmilyen
m€9hibósodóso Vogy mós hiónyo55ó9o mlott o Bértő o Mórkokereskedő felé jogosult fordulni, é5 ez nem érinti o Bérló
bérleti dij f izetési kötelezettségét.
Bérló o Bérbeodó Óltql o 5zámViteli szobólyoknok megfelelóen kióllított szómlo otopjón köteles fizetni q bérleti dUot és
q 2. pontbon esetlegesen megjelölt előleget is.
Ho Bérló o fDetendő bérleti diokot d megjelölt hotóridón belül nem fizeti meg, Bérbeodó jogosult o hótrolékos összeg
oloPulvételéVel, o késedelem teljes időtqrtomóro késedelmi kqmotot felsámitoni, omelynek éves mértéke nop-i
komotszómítós mellett oz MNB óltql me9hqtórozott mindenkori jegybonki olopkqmot kétszeóse.
A Berendezés tulojdonjogo o Bérlóre nem szóll ót. A Berendezés hormodik személy óltol történt lefogloláso, illetve
Végíehqjtósi- Vogy felszámoló5i eljóró5 oló vonúso esetén q Bérló köteles o Bérbeodóiulojdonjogót bejeténteni és erről
Bérbeodót holodéktolonul értesiteni. Bérlő q Berendezést nem j09o5ult megterhelni, oit ertaiesiteÁi, elidegeníteni,
ozzol bórmilyen egyéb formóbon rendelkezni,

A Berendezésen futó szoftver o Bérbeodó szellemi terméke, és ozon q Bérbeadónok vqn szerzőijogq, vogy hormodik
szeméIy olyon szellemi terméke, melyen o Bérbeodó Bérló részére jelen Szerzódés feltétetei szerini óiruházhotó
felhdszndlój joggql rendelkezjk. A Bérbeodó o Berendezés hosznólqtbo qdósóvol o hosznólqt tqrtomóro engedélyez o
szoftveren nem kizárólogo5, át nem ruhózhotó, Mogyororszó9 területére korlótozoti felhosznólói jo9ot o Bérlőnek. A
felhosznólói jog ellenértékét o béíleti dij tqrtqlmoZZo. A Berendezés Bérló birtokóból töíténő kikirüléséVel, illetve o
jelen Szerzódés bórmely okból történő megszúnésével o felhosznólói jog is megszúnik. Bérbeodó jogosuLt o szoftvert
bármikor módositoní, Bérbeodó o szoftver frissitésére - o szoftverhibo esatét kivéve - nem köteles.
A felhosznólói jog nem jogosítjo fel o Bérlót orro, hogy o szoftvert bármilyen formóbon többszöröZze, ozt
nyilvÓnossÓgro hozzq, módositso, kiegészítse, ohhoz bármilyen formóbon hozzónyúljon, ozon mósnok bármityen
terjedelmú felhq5Znólói jogot engedélyezzen,

Bé_rbeodójogosult szerzóijo9i Védelem oló e5ő eszközöket telepiteni o berendezésekre, melyek céljo, hogy o Bérbeodó
q felodotát hqtékonyobbqn el tudjo lótni. Bérlő ezeken oz eszkózökön felhosznólói jogot nám szerez, ési Bérlő ebben
oZ esetben sem jogosult q fent meghdtórozott mogotortósokot tonúsitoni. Bérú nem jogosult ezen eszközökhöz
hozzóférni, Az eszkózök óltaL gyűjtött odotokot o Bérbeodó o Bérlő részére hozzóférhetóvé tészi, ezen odotok o Bérlő
tulojdonót képezik, ezeket o Bérbeodó kizórólog o Szerzódés teljesité5e céljóból, tovóbbá teljesítményének
mególlopitósq é5 feiteszté5e érdekében hosznólhotjo fel.

Amennyiben q Bérló o szoftverrel, Berendezéssel bórmilyen módon visszoél, Vo9y nem teszi lehetőVé o jelen Szerzódés
rendelkezései szerint q Berendezés Bérbeodó óltqli ellenórzését, ú9y o Béóeqdó .jogosult o íelhosználói jogot
egyoldolúon me9vonni.

Jelen szerződés o Minimólis Időtqrtqm olott - onnok hotarozott időtqrtomdío tekintettel kizórólog súlyos
szerzÓdésszegé5 esetén rendkivülj felmondóssol, VoLomint a Felek írósbeli közós megótlopodáso qlqpjón szontethető
me9.
Jelen 5zerzÓdéssel létíejött béíleti jogviszony , fentiekben hivotkozott - hqtórozott időtortomórq figyelemmel, o rendes
felmondós és elóllós lehetóségét q Felek kifejezetten kizórják, A jelen Szerzódés szerinti szeíződéses feltételek, üzleti
sZÓmítósok csok és kizórólog obbqn oZ esetben biztosítottok, omennyiben o béíleti jogviszony o jelen Szerződésben
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ró9zitett, hotórozott idótortomig fennóll. ennek tényéú Bérlő kifejezetten eli5meri é5 tudomásul Veszijelen szerzódés
qtóírásóVol. Amennyiben o bérleti jogviszony onnok lejórotq elótt me95zűnik, beleértve o rendkíVüli fe[mondó5 esetét
is, o Bérló köteles o ieljes hótroléVó idóre jóíó bérLeti díjot megfizetni o Bérbeodó szómlóJo qlopjón, onnok kióllítósj
dátumótóL számitott 8 nopon belül. A jelen szeízódésben biztositott feltételekre tekintettel q Felek kifejezetten
lemondonok orról, hogy o jelen szerzódést megtámodjók, különös tekintettel o Ptk. 236, §-o olopjón, qkóí feltúnó
értékoíónytoldnsó9, vogy tiszte5ségtelen szerződé5i feltételre történő hivotkozóssdl.
FeL€k ezennel megdllopodnok, hogy Bérbeodó jogosult jelen szerződés íendkívüli feLmondósóro q Bérlőnek szóló
irósbeli nyilotkozot megküldéséVel, omennyiben sútyos szerződésszegés esete köVetkezik be. A Bérló ezennel kijelenti,
hogy oly módon hosznóljo oz óltolo bérelt gépeket, itletve berendezéseket, hogy különö5en, de nem kizórólogoson oz
atábbi Súlyos szerzódésszegések egyike 5e következzen be:
- q Bérló o Bérleti dij fizetési kötelezettségéVel - Bérbeodó írósbeli felszólítóso eLlenére 30 (horminc) noptóri nopot
megholodó késedelembe esik:

- Bérlőjelen Szerződésben m eghotórozott jo9a it é5 kötelességeit nem Bérbeodó elózetes, írásbeli engedélye olopján
ruhőzzq 6t, és/vogy o jeLen Szerzódés tóígyót képező 9ép, illetve berendezés más teLephelyre, székhelyre történő
ótszóllítóso/szóllítotóso nem Bérbeodó elózetes, írósbeli engedétyéVet tórténik;

- q Bértő ellen csódeljórós, Vogy felszómolósi eljárás indul, Vogy q Bérló Végelszámolási elJáróst indít mdga ellen,
feltéVe, hogy o fenti eljórasok megkezdését o Cé9közlönyben közzétették;

- o Bérló q berendezést íongáljo, Vogy ozt rendeltetéséVel ellentétes módon hosznóljo.
A Bérlő fentiek szelinti súlyos szerzódésszegése esetén o Bérbeodó köteles író5beli értesítést küldeni o Bérlő részére és
felkéíni o Bérlót, ho9y o szerződésszegést qz értesités kézhezvételétől szómított 8 (nyolc) noptari nopon belül orvosoljo,
é5 egyúttql figyelmeztetni o Bér[ót orrq, hogy omennylben o szerződésszegést nem orvosoljo, Bérbeodó jogosutttó
vdLik jelen sZerződés rendkívüli felmondásdro,
Amennyiben o Bérlő o Súlyos szerzódésszegést nem orvosoljo oz elózóek olopjón történt Bérbeodói értesítésnek
megfelelően, Bérbeodó jelen szerződést egyoldolú, iró5o5 nyilotkozqtónqk q Bérló részére történő eljuttotósóvql,
ozonnoli hdtóllyol felmondhotjo_
Béíló i5 jogosult o jelen Szerzódést ozonnolj hotúlyú rendkíVüli felmondóssql felmondoni, omennyiben o Bérbeodó o
jelen szerződés Valomely lényeges rendelkezését súlyoson Vo9y i5métlódóen me95ze9i, é§ o szerzódésszegé5t oz onnok
abbohogyósóro és szerződésszerú mogotortósóro Voló Bérlói írásbeli figyelmeztetést kóvetóen 30 nopon belül sem
orVo5oljo.
Jelen szerződés megszúnésekor Bérlő köteles Visszojuttotni o berendezést olyon óllopotbon, omilyenben ozt ótvette - o
rendeltetésszerú hosználot altol okozott kopóst leszdmítvo - Bérbeodónok, Vogy kóteles lehetőVé tenni, hogy o
berendezést o Bérbeodó elszóllitso/etszóllittosso Bérló költsé9én. Bérló a Berendezést kötele5 rendeltetésének
megfelelően hosználni, és felelős minden olyon kóréít, omely o rendeltetésellenes hosználqt köVetkezménye.
Rendeltetésellenes hosznalqt esetén o Bérbeodó jog05ult q Berendezést elszóllítoní.
Jelen Szerzódés o minimólis bérleti idótortom utón hotúrozotlon idejúVé Vólik, omelyet bórmely fél o minimólis bérleti
idó letelte utón 30 nopos felmondási idóVel felmondhot. Amennyiben o szerződés hotdrozotlon idejúVé VóLik, ú9y
FeLek o bérteti díj mértékét újrotárgyql.jók, amennyiben Bérlő ezt írósbon kéri.
Bérló kötelezettséget vóllql orro, hogy Bérbeqdó 5zómáro - 3 noppol koróbbi előzetes írósbeli értesítést követóen, o
Berendezéshez telje5 hozzóférést biZtosít Bérbeodó kérésére biztosítvo o Berendezés óllopotónok, rendeltetésszerű
hosznólotónok Bérbeodó, mint tulojdonos óltqli ellenőrzését. Béílő Bérbeqdó ezen ellenórzési jogót
VisszqvonhqtqtlonUl elfogodjo, és szovotol ozért, hogy Bérbeodó oz ellen őrzési j o9dt akodólymentesen gyokorolhosso.
Bértó oz óltqlq bérelt berendezések územbehelyezéskoíi állqPotát - kivéVe q íendeltetésszerű hosznólotból eredő
értékcsökkené5t - kótele5 megőrizni, annqk megtqrtósóért kórtérítési felelőssé99el tortozik.
Bértó kötetes sojót kóltsé9én teljesköíú Vogyonbiztositóst kötni o beíendezésre Vonotkozóqn, onnok üZembe
helyezésétől kezdve, o beíendezés teljes értéke Vonotkozósóbon, é5 kóteles ozt o jelen Szerzódés telje5 hotólyq atatt
fenntortqni, Amennyiben Béí[ő íendelkezik Vqgyonbíztosító55ol, ú9y kötetes o Szerződés tórgyót képeZó
berendezésekr€ ozt o Szerződés teljes hotólyo olott kiterjeszteni. Bérló kötele5 ozonnol írósbqn értesíteni Bérbeodót,
omennyiben o berendezéssel kopcsolotbon bóímilyen kóresemény tórténik, é5 köteles 9ondoskodni orról, hogy o
biztositósi j ogviszony rendelkezéseinek megfelelően orról o biztositó is hotóridóben érte5üljón. Bértő kótetes Bérbeodó
kéré5ére, Béíb€odó íészére eíedeti példónybdn bemUtotni é5 mósoloti példónybon ótodni o beíendezés biztosítási
kötvényét. A biztositós kedvezményezettje o Bérbeodó, mint tUlojdonos, igy o Bérbeodó jogosult minden olyqn
összegre, mely o berendezést ért kór vogy egyéb biztosítósi esemény köVetkeztében q biztosító óltol kifiZetésre kerúlt.
Ho q biztosító bórmilyen okból q Bérló részére teljesített volno fizetést, ú9y o Bérló köteles erről Bérbeodót
hqlodéktolonul tójékoztotni, és o kopott összeget Bérbeodó részére tovóbbítoni. A biztositó esetleges teljesíté5e nem
mentesíti o Bérlőt o kórtérítési kötelezettsé9e aló[, ozonbon o biztositó óltql kifizetett ósszeggel o kdr mértéke csökken.
Bérló tudomósul veszi, hogy Bérbeodó oz olábbi lehetőségek megtételére jogosult, különösen Bérlő 8 nopot
meghoLodó fizetési késedelme esetén, vqgy ho q Bérbeodó tudomósóro jut, hogy o Bérlő fizetési és/vogy gozdosági
helyzete jelentósen meggyengűlt, vogy Bérbeodó szómLójóvql Bérló írósbeli felszólítóso ellenére fizetési késedelembe
esik:

- Bérbeodó jogosult o szerződés futomideje olott biztosítékként órbevétel-engedményezést, illetve készfizetó
kezességet, itl. egyéb o teljes hátrolévő bérleti díjnok megfetelő mértékű díjfiZetés fedezetére irónyuló 9qronciót
kérni o Bérlótől;

_ Bérbeodó jogosult orro, hogy q Bérleti Szerzódés kö4egyzői okirotbq töíténő foglqltotósót igényelje BérlőtőL
ozzol, hogy onnok költ5é9ei kizórólog o Bérlői fogják terhetni.
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1 8. Szerzódő Felek megállopodnok obbon, hogy o j elen Szerzódés teljesítéséVel koPcsolotbon kapcsolottortókként

o.) Bérbeodó részéról oz A Pont szerinti,
b.) Bérló részérőla B pont 5zerinti
személyek jogo5ultok eljórni. A jelen szerzódés létéVel é5 tortolmóVol kopcsolotos bórmilyen nyilotkozot kizdrólo9 o
Felek orro feljogositott képviselój óLtolírósbon, cé9szerű olóíróssdl tórténhet.

19. Felek rÖgzítik, hogy obban oz esetben, ho o fentiekben megjelölt kopcsolottqrtók személyében, beosztósóbon,
kÜlÖnÖsen elérhetősé9ében bórmilyen Vóltozós köVetkeZik be, okkor o vóltozóssol érintett Fél köteles holodéktolonul o
má5ik Feiet iíá5bqn tójékoztotni. A tójékoztotós elmorodó5óból eredő kockózotot o mulosztó Fél kötele5 viselni.20. A szerzódő Felek megóttaPodnok qbbon, hogy qmennyiben ojelen szerzódés írásbeli éítesítést Vogy nyilotkozottételt ír
eló, ú9y oz obbon oz esetben fogodhotó el, ho onnqk tovóbbítóso q következóképPen történik:
o) személyes kézbesítés esetén o cimzett oz átvételt oláííóssolelismerí,
b) fox Útjón történő tovóbbítás esetén o címzett o küldemény megérkezését legolább ugyonolyon formóbon elismeri,
c) e-moil Útjón történő tovóbbítós esetén q címzett o kütdemény megérkezését tegotóbb ugyonolyon formábon

elismeri,
d) postoi úton Voló tovóbbítás esetén téítivevénnyel igozolton.

21. E körben Bérló jelen szerződés oLóírásóvol kifejezetten tudomósul veszi és elfogodjo, hogy o Lokó_ és
székhelyvaltozósónok közléséig o Bérbeodó o Bérlónek szóló nyilotkozotokot o Bérló utolsó ismert cím6re/székhelyére
joghotólyoson küldi meg. Felek rögzítik, hogy fentiekíe tekintettel o Bérló címéíe/székhelyére o Bérbeqdó óttol kütdött
nYilotkozotot okkor i5 kézbesítettnek kell tekinteni o felodós nopjót követő 5. munkonopán, ho o címzett megtqgodto
qz Ótvételt - vqgyis ,,nem fogodto €l" jelzéssel érkezett Visszo o küldemény - vogy ,,ismeretlen" jelzéssel érkezitt visszo
q Bérbeodóhoz o postqi küldemény, tovóbbó ho ,,elköltózött" vogy ,,nem keréite";elzéssel érkezett visszo o postqi
küldemény,

22. Bérló kÖteles minden éV jonuór 3']. nopjáig oz előzó év december 31-én nólo fellethető berendezésekről tórolósi
nyi[qtkozotot tenni Bérbeodó felé Bérbeodó óltot előzetesen igényelt módon.

23. Bérlő csok Bérbeqdó előzetes, írósbeli engedélyével helyezheti ót o Berendezést o Béíleti Szerzódésben rógzített
,,Berendezé5 heLyé"-től eltér6 helyszínre.

24. Bérlő - Bérbeodó előzetes é5 kifejezett írósbeli engedélye hiányóbon - nem jogosult o Berendezést hormodik fét részére
olbérletbe odnj.

25. Jelen szerződés kizórólog o Felek köZö5 irásbeli megegyezéséVel módosíihotó,
26. Jelen szerződésíe o mogyorjog, í9y különö5en o Polgóri Törvénykönyv rendelkezései irónyodók.
27. A Szerződő Felek minden vitás kérdést békésen igyekeznek rendezni_ Ennek sikertelensé9e esetén felek minden jogvitq

eldÖntésére - feltéVe, hogy o Bérlő székhelye nem Budopest Vogy Pest Megye területén von, mely esetre á Éelek
illetékességi kikótést nem tesznek - szerzódó feLek olávetik mqgukqt helyi bírósóg hotótyo otá toítozó ügyekben o
Budoi Központi Kerúteti Bírósó9, megyei biíósdg hqtólyo otó tortózó ügyekien q Ko-márom_Esztergom ve9iéi sirosa9
kizórólogos illetékességének.

28. Felek o jeten szerződés teljesitése sorón o mósik féllet kopcsototbon tudomósára jutott minden qdotot, informóciót,
tényt Üzleti titokként kezelnek é5 hormodik személy, vogy o nyilvónossóg íészére - jogszobólyi odotszolgóltotósi
kÖtelezettség kivételéVel - q mósik fét elózetes irásbeli engedélye nélküL nem teszik hozzóférhetóVé. Ez o titoktortósi
kótelezettség nem érinti q Bérbeodó ozon jogót, hogy oz F pont olotti l.4óíkokereskedőjét o szerződés teljesítéséVel
kopcsolotos lényege5 informóciókról tójékoztosso. EZ o titoktortósi kötetezettsé9 o feLeket jelen jogviszony bóímely
okból tórténő megszűnését követően is teíheLi időbeti korlótozós nélkül. Fetek ezen kötelezettsé9eik megszegéséért q
po19óri jog óltolónos szobólyoi szerint felelnek.

]elen Áltqlónos Szerződési Feltétetek 28 pontbóL és 3 oldotból ólt, melyet Felek elolvosós és kózös éítelmezést kóVetően, mint
okqrotukkol mindenben egyezőtjóvóhqgyólog és cé9szerűen írtok qló, csotoltqn o Béíleti szerzódés 1 oldotdhoz.


