V & Periko Kft. – Általános zsalubérleti szerződés
Bérbeadó: V & Periko Kft. (7100 Szekszárd, Csonka u. 12/b.; Adószám: 12844096-2-17; Cégjegyzékszám:
17 09 004467; ügyvezető: Vass Péter)
Zsalu termék kiadás és visszavétel időpontja:
I.
1.1

Hétfő–Péntek

12:00 – 15:00

A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A felek megállapodnak abban, hogy a zsalu termék bérleti listán rögzített termékeket a
Bérbeadó és Bérbevevő egyaránt átszámolta, aláírásukkal igazolják, hogy ténylegesen azok
a termékek szerepelnek a listán, amelyek kiszállításra, vagy visszaszállításra kerültek. A
zsalu termék bérleti lista a szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
II.

A SZERZŐDÉS FELTÉTELEI

2.1

A szerződés, valamint a zsalu termék bérleti lista a V & Periko Kft. és az Ügyfél között
akkor lép életbe, ha a Felek mindkét dokumentumot aláírták.

2.2

Az anyagok kiadása és visszavétele a V & Periko Kft. telephelyén (7100 Szekszárd,
Keselyűsi út 120.) történik, amely minden esetben a telephelyünkkel történő előzetes
időpontfoglalás után lehetséges.
A zsalu termékek kiadása, valamint visszavétele előtt, minimum 24 órával szükséges
értesítést adni cégünk munkatársainak, ez történhet e-mailben, telefonon, vagy
személyesen.
Székhely cím: 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 120.
E-mail cím:
periko@t-online.hu
Telefon:
Szántay Szilvia
+36 30 247 51 00
Munkácsi Norbert
+36 30 280 93 77

2.3

A szerződés bérleti időtartama a zsalu termékek első kiszállítástól, egészen addig tart, amíg
a bérbeadott termékek visszaszállításra, leszámolásra és átvételre nem kerültek a V &
Periko Kft. telephelyén. A zsalu termék kiadása és visszavétele minden esetben a 7100
Szekszárd, Keselyűsi út 120. címről történik.
A termék visszaszállítása akkor tekinthető véglegesnek, amikor Bérbevevő megkapja a
zsalu termék bérleti lista, visszahozatalra vonatkozó dokumentumát, amelyet aláírásával
igazol.
Bérbevevő vagy képviselője köteles jelen lenni a zsalu termék visszavétel időpontjában,
amennyiben nincs jelen, úgy minden körülmények között köteles elfogadni a Bérbeadó

2.4

munkatársai által végzett átszámolást, a továbbiakban a felek ezt az átszámolást tekintik
elfogadottnak. Amennyiben Bérbevevő a zsalu termék bérleti listájával nem tudja igazolni,
hogy a termékek visszaszállításra és visszavételre kerültek, úgy tekintendő, mintha azok a
termékek nem is kerültek volna visszaszállításra. Ilyen esetben nem minősül visszahozott
terméknek, így Bérbeadó jogosult azokat a teljes vételáron kiszámlázni Bérbevevő felé.
2.5

A díj megfizetése V & Periko Kft. részére a következő módokon lehetséges:
A HUF-ban kiállított számlák fizetése:
készpénzben a V & Periko Kft. telephelyén, vagy
az OTP Bank-nál vezetett 11746005-20134646 számú számlára át utalással.

2.6

A használat következtében sérült ill. selejt anyagok esetében a Bérbevevő felelősséggel
tartozik, azok vételi árát köteles Bérbeadó részére megfizetni. Amennyiben a kiadási
rakodás közben, vagy a helyszínre szállításnál a lepakolásnál Bérbevevő bármilyen sérülést
észlel a termékeken, köteles értesíteni Bérbeadót a 2.2. pontban megadott elérhetőségek
valamelyikén. Ebben az esetben Bérbeadó és Bérbevevő fotó dokumentációval rögzíti,
hogy a sérülés már a kiszállításkor is meg volt, nem a használat alatt keletkezett.
Amennyiben Bérbevevő nem jelzi a rakodáskor, vagy a lepakoláskor a sérülést, Bérbeadó
a visszavételnél észlelt hibákat, sérüléseket úgy tekinti, mintha azok a Bérbeadás során
keletkeztek volna. Ebben az esetben Bérbeadó jogosult a sérülés mértékének megfelelően
a termék árát kiszámlázni Bérbevevő felé.
A Felek a Szerződést, annak összes mellékletével együtt megismerték, és azt, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, közös értelmezés után jóváhagyólag aláírták.
A zsalu termékek összekészítésére, elpakolására kezelési költség kerül kiszámlázásra,
melynek összege 6.000.- Ft/fő/óra+ÁFA.

2.7
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3.2

3.3

III. SZÁLLÍTÁS, VISSZASZÁLLÍTÁS
Szállítás, visszaszállítás:
A szállítás és a visszaszállítás történhet mind a V & Periko Kft. fuvarszervezésében, mind
a Bérbevevő fuvarszervezésében, az anyagkiadás és visszavét helyszíne a V & Periko Kft.
7100 Szekszárd Keselyűsi út 120. Kft. telephelye.
A kiszállításra, valamint a visszaszállításra minden esetben hétfőtől-péntekig 12:00-15:00
között van lehetőség, ezen az időintervallumon kívül zsalu termék kiadására és visszavétele
nem lehetséges.
Zsaluleválasztó:
A betonnal érintkező zsalufelületeket minden betonozás előtt felületkezelővel kell kezelni!
1liter kb. 50 m2-re elegendő (permetezővel felhordva). Kannát minden esetben a
Megrendelő köteles biztosítani a zsalu leválasztó olajnak.
A szerződés visszavonásig érvényes!

Szekszárd, 2022.01.01.

…………………………………..
Bérbevevő

………………………………..
Bérbeadó
V & Periko Kft.

