Általános Szerződési Feltételek
Általános kikötések
A gépek és berendezések bérbe adására kötött konkrét Bérleti Szerződés a jelen Általános Szerződési Feltételekkel érvényes.
A szerződés tárgya a bérbe adott-bérbe vett gépek, berendezések, amelyek a Bérbeadó tulajdonát képezik, vagy olyan szerződések vannak a
birtokában, amelyek lehetővé teszik annak bérbeadását.
A Bérbevevő hozzájárul, hogy a Bérbeadó, illetve a bérbeadással megbízott személy az adatait megvizsgálja, a bérbevevőről adatot gyűjtsön, a
bemutatott dokumentumokról és a személyazonosságot igazoló iratokról másolatot, felvételt készítsen. A Bérbeadó ezeket az adatokat csak
tevékenységével kapcsolatban, saját céljára használhatja fel, bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja ki és a mindenkor érvényes adatvédelmi
törvényeknek, szabályozásnak megfelelően jár el.
A Bérbeadó bármikor indoklás nélkül visszavonhatja, megszüntetheti, érvénytelenné nyilváníthatja a szerződést, ill. bármikor elállhat a
bérbeadástól.
A gépek, berendezések bérletének létrejötte
A bérlet, a gépre, berendezésre, eszközre, utánfutóra (továbbiakban csak gép) vonatkozó bérleti szerződés megkötésével, a jelen Szerződési
Feltételek ismertetésével, valamint a gépnek az átadás-átvételével jön létre.
A bérleti szerződést határozott időre lehet kötni.
A Bérbevevő ismeri a bérbe vett gép és tartozékai rendeltetését és műszaki jellemzőit, a gép műszaki állapotát. A gép (és tartozékai) hibamentesen
működik, hiánytalan, megtisztított, baleset megelőzési szempontból (valamint munkavédelmi és/vagy KRESZ szabályoknak megfelelően)
hibátlan állapotban van. Erről az átvétel előtti kipróbálás során a bérbevevő meggyőződött.
A bérbevevő köteles a gép használati útmutatóját és egyéb, a használathoz szükséges dokumentumokat az internet segítségével (gyártó vagy
forgalmazó stb.) honlapján személyesen felkutatni, átolvasni és betartani. A gép pontos típusáról a bérbevevő az átvételkor informálva lett.
A Bérbevevő tudomásul veszi, hogy átvétel előtt a gépekben az olajszint és egyéb ellenőrzések megtörténtek. A Bérbevevő köteles az olajszintet
folyamatosan ellenőrizni, ill. a gépkönyvben, használati útmutatóban leírtakat betartani. Nem megfelelő használatból, ill. a gépkönyvben,
használati útmutatóban leírtaktól eltérő használatból adódó meghibásodásokért a Bérbevevő felel és köteles a javítási és egyéb felmerülő
költségeket estlegesen a gépcserét megtéríteni.

Bérbeadó jogai és kötelezettségei
A Bérleti Szerződés időtartama alatt a Bérbeadó jogosult a gépet bármikor megtekinteni, jogosult megvizsgálni a használat rendeltetésszerűségét
és a karbantartás szakszerűségét, valamint, hogy a Bérbevevő ill. személyzete ismeri és betartja-e a gép használatára vonatkozó biztonsági és
munkavédelmi és egyéb fel nem sorolt szabályokat, előírásokat.
A Bérbeadó - külön megállapodás esetén - térítés ellenében elvégzi a gép napi karbantartását, térítés ellenében biztosítja az üzemeltetéshez és
karbantartáshoz szükséges anyagokat és alkatrészeket.
A gép meghibásodása esetén csak a Bérbeadó jogosult a javítás elvégzésére vagy elvégeztetésére. Ugyanígy csak a Bérbeadó jogosult a
kötelezően előírt szerviz és karbantartási munkálatokat elvégezni, elvégeztetni. Amennyiben a gép a nem rendeltetésszerű használat, vagy a
Bérbevevő ill. személyzetének egyéb hibájából meghibásodik, a javítás összes költsége a Bérbevevőt terheli. Meghibásodás esetén a bérbeadónak
joga van visszatartani a kauciót, és a javítási költség összegébe beszámolni azt.
A bérbeadó nem felel a gép állása miatt keletkezett károkért.
Amennyiben a Bérbevevő késedelembe esik a bérleti számla kiegyenlítésével, a Bérbeadó jogosult a gépet (berendezést) a Bérbevevőtől vagy
telephelyéről (illetve ahol a készüléket, berendezést elhelyezték) elszállítani, ami nem minősül birtokháborításnak.
Bérbevevő jogai, kötelezettségei és felelősségei
A Bérbevevő köteles részletesen megismerkedni a géppel, köteles azt a használati utasításban, biztonsági utasításban és esetlegesen egyéb
dokumentumokban leírtak szerint rendeltetésszerűen, a Bérleti Szerződésben meghatározott helyen használni, használatával kapcsolatos műszaki
és munkavédelmi és egyéb fel nem sorolt szabályokat, előírásokat betartani.
Bérbevevő vállalja, hogy a munkavédelmi, környezetvédelmi előírásokat szigorúan betartja!
A bérbeadó nem köteles munkavédelmi eszközöket a bérlő rendelkezésére bocsátani, ezek beszerzése és használata a bérbevevő feladata és
kötelessége!
A bérbevevő köteles megfelelő munkavédelmi ruházatot, eszközt viselni!
Bármilyen baleset bekövetkezte esetén a felelősség minden esetben csak és kizárólag a bérbevevőt (bérlőt) terheli, mivel a gép kipróbált,
megtekintett, működőképes, hibátlan állapotban került átadásra, valamint a bérbevevő vállalta a védőeszközök beszerzését és használatát, a
mindenkori munkavédelmi szabályok, valamint minden egyéb szabály, szabályozás, jogszabály, törvény, illetve az ÁSZF-ben leírtak betartását!
A Bérbevevő köteles a gépet munkaidőn túl is zárt vagy őrzött helyen tárolni. A gépet harmadik személynek használatra át nem adhatja. Eltérő
megállapodás hiányában az ország területéről azt ki nem viheti. A Bérbe vevő előzetesen írásban a Bérbeadó hozzájárulását kéri a bérelt tárgy
felhasználási módjának vagy helyének minden változásához. A Bérbevevő ugyancsak kötelezi magát, hogy a Bérleti Szerződésben rögzített
bármely adat megváltozása esetén haladéktalanul tájékoztatja erről a Bérbeadót.
Amennyiben azt a jogszabályok megkövetelik, a Bérbevevő köteles gondoskodni a gép (berendezés) telepítéséhez szükséges hatósági engedélyek
megszerzéséről.
Bérbevevő kötelezi magát, hogy a gépet csak megfelelő szaktudással, képesítéssel, jogosítvánnyal és gyakorlattal rendelkező személy használja és
rendelkezik minden szükséges engedéllyel. Erről a Bérbeadó nem köteles megbizonyosodni! A Bérbevevő köteles az egyéb fel nem sorolt
szabályokat, rendelkezéseket is betartani, melyek a gép használatához szükségesek ill. az adott területen, tartózkodási helyen megköveteltek.
Idetartozik pl. utánfutó-kölcsönzés esetén a KRESZ szabályainak betartása is! (Bírság, szabálysértés, a KRESZ szabályainak be nem tartása esetén
felmerülő költségeket a Bérbevevő köteles kifizetni!)
A Bérbevevő kötelezi magát a karbantartási utasításban szereplő, az üzemeltetéshez szükséges rendszeres karbantartás szakszerű elvégzésére,
amennyiben az esedékes karbantartás a használati (bérleti) időn belül kell, hogy elvégezve legyen (pl. láncélezés, láncfeszesség beállítása stb.
láncfűrésznél). A nem rendeltetésszerű használatból, gondatlanságból, az elmulasztott vagy szakszerűtlenül elvégzett karbantartásból származó
javítási és tisztítási költségeket a Bérbevevő köteles a Bérbeadó számára megtéríteni.
A Bérbevevő viseli a berendezés szállítási költségeit a Bérbeadó telephelyéről a felhasználás helyére, valamint a bérleti idő lejárta után vissza a
telephelyre a gép rakodási, csomagolási költségeivel együtt, kivéve, ha a felek másképp állapodtak meg és ezt írásban is rögzítették.
A Bérbevevőnek nem áll jogában a gép bármilyen megjelölése, reklámanyag elhelyezése a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

A Bérbevevő minden esetben köteles biztosítani a géphez történő hozzáférést a Bérbeadó számára.
A Bérbevevő feltétlen felelősséget vállal a bérelt gépért annak átvételétől kezdődően a kijelölt telephelyen történő hibamentes visszaadásáig.
A gép károsodása, megrongálódása, javíthatatlansága, elvesztése esetén a Bérbevevő köteles a gép értékét megtéríteni.
Ez a legfeljebb 1éves gépek esetében ugyanazon márkájú, típusú új gép, az adott napon érvényes árát jelenti. Az 1 évnél idősebb gép esetében az
aktuális új ár 70 %-át kell kifizetni. Amennyiben a megrongálódott modell már nincs kereskedelmi forgalomban, úgy egy ugyanazon kategóriájú
és paraméterekkel bíró új gép árát kell alapul venni.
Eszközök, tartozékok esetében, mint pl. fúrószár, vésőszár, lánc, láncvezető, kés, penge stb. a mindenkori új termék beszerzési árát kell kifizetni a
Bérbeadó felé.
A Bérbevevő köteles a Bérleti Szerződésben meghatározott bérleti díj megfizetésére a kár bekövetkezésének napjától a kártérítés megfizetésének
napjáig terjedő időszakra. Ebben az esetben a kaució a Bérbeadót illeti, a Bérbevevő pedig köteles az óvadék és a gép, szerződésben feltüntetett
forgalmi értékének különbözetét megfizetni.
A Bérbevevő nem felel a gép rendeltetésszerű használata során bekövetkezett elhasználódásért.
A gép használata során okozott bármely kárért, anyagi kárért (legyen az akár harmadik személynek okozott kár), esetleges balesetért a Bérbevevő
tartozik felelősséggel. Ilyen esetekről köteles haladéktalanul értesíteni a Bérbeadót.
A törvény, munkavédelmi és egyéb szabályok, a jelen ÁSZF-ben leírtak ismeretének a hiánya nem mentesíti a Bérbevevőt a felelősség alól!
A biztonsági és egyéb rendelkezéseket - mint az már említve lett -, a Bérbevevő egyébként is köteles a használati ill. biztonsági útmutatóban
tanulmányozni, elsajátítani.
Bérleti díj, fizetési feltételek
A Bérbevevő a bérelt gép használatáért a Bérbeadónak a konkrét bérleti szerződésben meghatározott bérleti díjat fizeti. Ha a bérleti időt a
Bérbevevő túllépi, a Bérbeadó jogosult a napi bérleti díj 100%-ával megegyező bérleti díj felszámítására a gép visszaszolgáltatásáig minden egyes
napra.
A bérleti díj megfizetésének módja készpénzes úton történhet kivéve, ha a felek más fizetési módban egyeznek meg, de ezt írásba kell, hogy
foglalják. Erről a felek előre megállapodnak. A bérleti díj késedelmes fizetése esetén a Bérbevevő a mindenkori jegybanki alapkamat
kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni. A Bérbeadó jogosult a bérleti díjakat időszakosan felülvizsgálni.
A Bérbevevő tudomásul veszi, hogy bérleti díjfizetési kötelezettsége akkor is fennáll, ha a bérbe vett gépet harmadik személytől függő okok miatt
nem tudja használni.
A Bérbevevő a konkrét bérleti szerződésben meghatározott óvadékot (kauciót) fizeti a Bérbeadónak. Az óvadékot vagy annak arányos részét a
Bérbeadó egyoldalúan felhasználhatja, amennyiben a Bérbevevő szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget, a bérleti díj megfizetése nem
történik meg, vagy késik, avagy a gép károsodik, elvész, megsemmisül.
A bérbevevő a gép elvesztése, megsemmisülése, ellopása és minden egyéb esetben, amikor a bérbe adott gép használhatatlanná, javíthatatlanná
válik, megtéríti a gép árát ill. a bérbeadó kárát.
A Bérleti Szerződés megszűnése
A határozott időre kötött Bérleti Szerződés a határozott idő elteltével szűnik meg feltéve, hogy a gép visszaszállítása hiánytalanul megtörtént, és
az hibátlanul működik. A Bérbevevő a fizetési kötelezettségének eleget tesz, és annak tényét a Bérbeadó aláírásával igazolta.
A Bérbeadó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést és elszállíthatja a bérlet tárgyát képező gépet, ha a Bérbevevő megsérti a Bérleti
Szerződés és az Általános Szerződéses Feltételek rendelkezéseit vagy, ha a Bérbevevő (ill. cége) felszámolás alá kerül vagy megszűnik. Ebben az
esetben a Bérbevevő nem akadályozhatja meg a berendezés elszállítását, biztosítja a Bérbeadó szabad bejutását az ingatlanra, melyen a berendezés
van, és nem tekinti az oda bejutást birtokháborításnak, jogsértésnek.
Az esetlegesen, egyedi megállapodás során létrejött, határozatlan időre kötött bérleti szerződést minden hó 10. napjáig a hónap végére
vonatkozóan bármelyik fél írásban felmondhatja.
Záró rendelkezések
Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
A Felek a közöttük létrejött szerződéses jogviszonyból fakadó bármely jogvita esetén alávetik magukat a Csongrád-Csanád Megyei Bíróság
illetékességének.
A Bérlő (Bérbevevő) kijelenti, hogy a Bérleti Szerződés aláírásával az Àltalános Szerződési Feltételekben leírtakat elfogadja, azt elolvasta,
tudomásul vette, megértette. Az ÁSZF a kölcsönző honlapjáról (www.gepforras.hu) is letölthető.
A Bérleti szerződés tanúk nélkül is hiteles!
Amennyiben Kezes bevonására van szükség, úgy a Kezes az aláírásával igazolja, hogy a Bérleti szerződésben, illetve az Általános Szerződési
Feltételekben leírtak személyére ugyanúgy vonatkoznak, mint a Bérlőre, valamint a Bérlő személyével egyenértékű anyagi és jogi felelősséget
vállal!
A Bérlő valamint Kezes hozzájárul ahhoz, hogy személyes okmányaikról fénymásolat, fénykép készüljön melyet a Bérleti Szerződés aláírásával
jóváhagyott.

