6.

Termék bérbeadás
A termék bérbeadás célja esetileg jelentkező igények kielégítésére szolgáló eszközállományhoz a
bérlő hozzájuttatása.
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Új termék bérbeadása esetén:
1 hétre
1 hónapra
2 hónapra
3 hónapra
3 hónap felett

Bérleti díj
eladási ár 5%-a
eladási ár 14%-a
eladási ár 10%-a / hó
eladási ár 8%-a / hó
eladási ár 6,5%-a / hó

Új termék bérbeadása 26 hónapos futam idő után 100,- Ft értéken
átadással:

a termék ár 5%-a/hó

Új termék átalánydíjas flottába integrált bérbeadása esetén 26 hónapos
futam idő után a flotta szerviz átalány díja mellett a bérleti díj:

a termék ár 4%-a/hó

Új termék bérbeadása 26 hónapos futam idő utáni 100,- Ft értéken
átadással bérbeadással a flotta szerviz átalány díja mellett a bérleti díj:

a termék ár 4%-a/hó

Használt termék bérbeadása
(a használt termék értéke az új termék értékének 70%-a ként
meghatározott, tekintettel annak felújított voltára)
Használt jegykiadógép (gép+1 db flash pakk+2 db személyi pakk)
bérbeadása 26 hónapos futam idő utáni 100,-Ft értéken átadással:
EMKE 2010-1/M-J jegykiadógép esetén

a termék ár 5%-a/hó
19.280,- Ft/hó

Használt jegykiadógép (gép+1 db flash pakk+2 db személyi pakk)
átalánydíjas flottába integrált bérbeadása esetén a flotta szerviz átalány
díja mellett a bérleti díj:
EMKE 2010-1/M-J jegykiadógép esetén
Thermonyomtatós EMKE 2010-1/M-JT jegykiadógép esetén

a termék ár 4%-a/hó
13.811,- Ft/hó
15.227,- Ft/hó

Használt HEFEJE készülék bérleti díja:
HEFEJE2 esetén

termék ár 5%-a/hó
10.424,- Ft/hó

6.6

Feltételek

6.6.1
6.6.2

Bérbeadó a saját tulajdonát képező, saját maga által gyártott, és forgalmazott termékeit adja bérbe.
A bérelt terméket Bérlő bérbeveszi üzemi használatra, azzal üzemi tevékenységet végez. A terméket
Bérlő annak rendeltetése és a bérbeadási szerződésben esetleg külön bennfoglaltaknak megfelelően
jogosult használni.

6.6.3

A termék átadása Bérbeadó telephelyén történik, onnan elszállítása, üzembeállítása, felszerelése,
majd a bérleti idő leteltével a termék leszerelése, visszaszállítása és Bérbeadónak visszaadása Bérlő
költségére történik. A bérbeadási szerződés alapján ezen tevékenységeket Bérbeadó is elvégezheti,
azonban ezeknek költségét Bérlő felé áthárítja.
A termék bérbeadási időtartama a termék átadásával indul és a termék Bérbeadónak történő
visszaadásával fejeződik be.

6.6.4

6.6.6

A termék bérletéért Bérlő bérleti díjat előre fizeti. 30 napnál, azaz 1 hónapnál hosszabb esetben 1
hónapra eső bérleti díj fizetendő előre a további díjak havonta esedékesek előre fizetve.
A bérleti díjról Bérbeadó számlát állít ki, amelynek fizetési határideje 8 banki nap. A bérleti díj
esedékességének 15 napos elmúltával sem történő kiegyenlítése a bérleti szerződés azonnali
egyoldalú - rendkívüli - megszűntét váltja ki.

6.6.7

A bérleti szerződés időtartama alatt a termékek Bérbeadó tulajdonában maradnak.

6.6.8

A bérleti szerződés lejárta, megszűnte vagy rendkívüli felmondása esetén a Bérbeadó jogosult
tulajdonát önhatalmúlag visszavenni, amelyet Bérlő köteles tűrni. A visszavételhez kapcsolódó
tulajdonosi költségek Bérlőt terhelik. A bérelt termék visszavételével Bérlőnél keletkező károk
Bérbeadót nem terhelik.

6.6.9

A Bérlő felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat
következménye. Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a Bérbeadó tulajdonát képző terméket
megőrzi és óvja, annak sérülése, elvesztése, megsemmisülése esetén Bérbeadó kárát megtéríti.

6.6.10

Bérlő a bérelt terméket másnak bérletbe vagy további használatba nem adhatja.

6.6.11

Bérbeadó az általa bérbe adott termékekkel bérlő által végzett tevékenységért felelősséggel nem
tartozik. Amennyiben a termék használatát engedélyeztetni, bejelenteni kell, az Bérlő kötelezettsége.

6.6.5

2. oldal

