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Azonosító: Fiókbéíleti szerzódés_hatályos

1 ,6- Alf iókbérlö(k) eseién1
könyvelt küldemérry"i"9I ?yí],"]é:";

!il"{ildp":,Ji,kffi:lt Hli;ll lilffiil;ii:iilliüiiá a-z alfiókbérló §zlntén csak á

:j"?:§.?"?ffi ;J;y""§'*",,;;ffi y;iáwételére jo9osult,
sajátsala. nevel7'Él ̂ =-' "-''' 

", ,,r:Ll,^-^Á^t a Rórhe2dó az áltata kiadni tervezett

,A Bé rló ké rheti, ho g y 
.n"":\ _:lléj ::L:"':?,':',Í:::lát 

a Bé rbeat

a'd."'.,[:Uil,ii;t i,iáauán vu u n ""i ffi [,H i§:1.7 ,

flkári/

,g1gffi1+,i,",*;j5g'i.git"lj-,;f 
$:,,1,.ffi;!iffi ,ÉpilrHi:ifi

19,1,3ff i"íS!!rfiüilruw*?l,",m3-'5Ti§fuf#,ffi 
,1f :É";3;f;T

Fiókbérlók iegyzéke c l(l

1.1o, 
"i"ffi,í_i",J:;,[:iJi:ií"?iJ,,ái.,#;§*:[.ifii?:tálii*§:|*"o' 

kÜlÖn díj ellenében

2. A szolgáltatások ellenértéke (ára), fizetési feltételék, elszámotási idószak

?,1*,Jfl 
i[B?., 

jl,?}á,,,nrg3!*l.,3§;!iu,+d]:fl g:n}iJá.xl]r[;jfl Til"Iffi
|aflalmalza, A díjat( vÉ

alábbi módon íizeti meg:

KészDénzben1 _.- ,,
a á napfiótgynegyeoeygt,

megelóző hónap utolsó munkanapjáig,

Átunlással'
rj a naptári tárgynegyeoevotl

ú a napiári táígyféleveT,

N a naptári tárgyöVel

megelózó hónap ütolsö munKanapjái9,

A szérzódés hatályáa

11

o a."rzuon. *orru,"n u a;,"* 
"nroehangzó 

akaralnyilatkozatáVal, 
Írásban módosítható Vagy

egészíthetö ki,
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Azonosító: Fiókbérleti szeíződés_hatályos
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3.3, A határozatlan időre szóló szerződést bármelyik Fél a másik Félhez intézett írásbéli

nyilatkozatával, 30 napos felmondási idóvel, indokolás nélkúl felmondhatja, A íelmondási idó

kézdónapja a felmondás kézhezvételét köVetó nap,

g.4.HaValamelyikFél.amásikFélésszerÚ'(minimum3napos)határidöttartalm-al9]l".|"|i
felszólítása elIenére 3er,n.teliesiti szerzódéses kötelezettségét, vagy sÚlyos szerzÖdésszegést

xovái er a másik Fél jog,osult a. Szerzódés azonnali hatá]yú felmondására. A Felek a

Bérbeadó részéról kuto'nósen áz' adatvédelmi és tiloktartási köte|ezettségre Vonatkozó

elóírások oe nem tartasát, á aérlo reszerot pedig a fizetési kötelezettségek megszegését

tekintik sulyos szérződésszegésnek

3,5, Azon, a Szerzödés alapJán fennálló jogok és kötelezettségek, amelyeknek }",,,.T,::11'i|"é|
togva touánora is íenn-kelI maradniuk, különös tekintettel a titoktartasi kotelezensegre

vo"nátxozo rendelkezésekre, a Szerzódés megszűnését követően is hatályban maradnak,

4. Záró rendelkezések

4.1. A Felek a saját személyüket érintó azonosító adatokban bekövetkezö esetleges változásról

írásos íormában tájékoaatják egymást.

4.2. A szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a postai szolgáltatások

Ált.uno. szerzódési reItetélei illetve, ha a postai szolgáltatások Álta]ános .Szerzódési
Feltételei megfeleló iránymutatást nem ad az adott kéIdésben, a polgári Tórvénykönyvról

.ioló zorg. 6vi V törvéáy ."gt"r"ro"n irányadó, A Béíbeadó jelen szerzödes aláírásáVal

kiielenti'hooVazadatokkezelésesoránazinÍormációsönrendelkezesl]ogrolesaz
i"iái-,"áit.áb"áiágró] szóló 2011 , évi cxll. törvény, valamint a kutatás _és..közvetlen
uiÉt..er.es céliát s-zolgáló név _ és lakcímadatpk kezelésérő| szóló 1995. évi cXlX, törvény

rendelkezé§einek megfelelően jár eI.

4.g. A FeIek a szerződósból eredő esetleges Vltás kérdéseket igyekeznek mindenKor békesen,

oeren kívül rendezni. Amennyiben egyeaetésük nern Vezet eredményre, úgy a Felek a

iás"itjri; "ioiiáá.áá_, 
oiróJag nata-s,t<oretot fü99.óe!,_ a Szegedi Járásbiróság /,a Pécsi

'laiáioiioiág l" Szegedi Törvényizék / kizárólagoó illetékességének vetik alá magukat,

l'íi§,

-

1 A megfelelö ,J' jellel jelölendó, \"{]
á HTJ:ffiilffi;:."fie's]e serlo'hozzajarutásával engedélyezt, hogy adatait a Bérbeadó a jegyzékben Való megjelenés

,,"" .;fiii;;"j;';i 
""o"ix-"'.iierr"ii"p.solalban 

a Béllö Jogosult panaszl benyú]tanl a
;;Ü;bóll;l;;"Óilb". m99halározotiak §zeri"l k9":|j9; 1, 99l]f1"]9*"l
áei[!ái'On"i,]ri"t"" ;"gain'ak megsénése esetén biíósághoz foídulhat,
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