Nyilatkozat
Jelen nyilatkozat a Borbáth András Egyéni Vállalkozó. (Székhely:Budapest 1118 Ménesi Út 30.,
adószám:67794898-2-43,) mint bérbeadó (továbbiakban Bérbeadó), illetve név__________________
(anyja neve:__________________, születési ideje:______________, személyazonosság igazolására
alkalmas igazolvány típusa és száma:___________) mint bérlő (továbbiakban Bérlő) között a Bosch
gyártmányú, …. típusú, ….sorozatszámú tolmácsgép (továbbiakban Eszköz) ‘Egy este Jane Goodall
társaságában’ című, 2018. Május 17. napján, az ELTE Egyetemi Konferencia Központban (1117 Budapest,
Pázmány Péter sétány 1/A) tartandó előadás (továbbiakban Előadás) időtartamára történő kölcsönzésére
létrejött jogviszony feltételeit tartalmazza, illetve, az Eszköz Bérlő általi átvételét igazolja.
1./ Bérlő lehet minden 14 évét betöltött, magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkező magyar
állampolgár, aki a bérlés kezdetekor rendelkezik érvényes, személyazonosság igazolására alkalmas
igazolvánnyal (személyazonosító igazolvány, útlevél, avagy kártya formátumú vezetői engedély), melynek
érvényességi ideje meghaladja a bérleti idő végét; továbbá lakcím kártyával.
2./ A bérleti jogviszony időtartama az Előadás végéig tart.
3./ Bérlő az Eszközt harmadik személynek nem adhatja át.
4./ Bérlő az Eszközt kizárólag rendeltetésének megfelelően használhatja.
5./ Bérlő az Eszköz esetleges sérülését köteles Bérbeadónak azonnal jelenteni.
6./ Meghibásodás esetén Bérlő az Eszközt nem használhatja tovább. A meghibásodással tovább használt
Eszköz, a meghibásodásból fakadó további és súlyosabb hibák, illetve az ilyen okból bekövetkezett
bármely kár következményei Bérlőt terhelik, a Bérbeadóra ezek nem háríthatók át.
7./ Bérlő tudomásul veszi, hogy az Eszközt csak saját felelősségére használhatja, illetve teljes anyagi és
biztonsági felelősséggel tartozik az Eszköz használatáért. Bérlő a bérlési idő alatt bekövetkezett
valamennyi, nem rendeltetésszerű használat, avagy a neki felróható magatartás miatt bekövetkezett kárért,
sérülésért, illetve az Eszköz elvesztéséért felelőséggel tartozik.
8./ Bérlő az Eszközt az ELTE Egyetemi Konferencia Központ (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A)
területéről nem viheti ki.
9./ Bérlő köteles az Eszközt az Előadás végét követően visszaadni Bérbeadónak.
10./ Bérbeadó kijelenti, hogy az Eszközt műszaki és biztonsági szempontból megfelelő, használatra
alkalmas és sérülésmentes állapotban adta át Bérlőnek.
11./ Bérbeadó Bérlőt tájékoztatja az Eszköz rendeltetésszerű használatának módjáról.
12./ Bérbeadó az Eszközt Bérlőnek kizárólag jelen nyilatkozat kitöltését és aláírását követően adja át.
13./ Bérlő jelen nyilatkozat kitöltésével és aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy Bérbeadó a megadott
személyes adatait a bérleti jogviszony fennállásáig, illetve az azon alapuló esetleges Bérbeadói követelés
érvényesítésére irányuló igény teljesítéséig az adatvédelmi szabályok (az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) rendelkezései szerint kezelje.
14./ Bérlő jele nyilatkozat kitöltésével és aláírásával igazolja személyes adatainak hitelességét.
15./ Bérbeadó kijelenti, hogy a Bérbeadó által megadott személyes adatokat a bérleti jogviszony
fennállásáig, illetve az azon alapuló esetleges Bérbeadói követelés érvényesítésére irányuló igény
teljesítéséig kezeli. Bérbeadó kijelenti továbbá, hogy a bérleti jogviszony megszűnésével, avagy az az
alapján fennálló követelés érvényesítésére irányuló igény teljesítét követően haladéktalanul megsemmisíti.

16./ Bérlő jelen nyilatkozat kitöltésével és aláírásával kijelenti, hogy tudomásul veszi az Eszköz bérlésének
jelen nyilatkozatban foglalt feltételeit.
17./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény rendelkezései irányadók.
18./ Az eszköz eltulajdonítása esetén Bérbeadó haladéktalanul feljelentést tesz. Az Eszköz értéke
meghaladja az 50.000 Ft, azaz ötvenezer forintot, így az Eszköz eltulajdonítása bűncselekménynek
minősül.
Kelt: Budapest, 2018. május 17.

_______________________
Bérbeadó képviselője

_____________________
Bérlő

