
BÉRLETI SZERZŐDÉS 

XODA típusú vízadagolókhoz 

 
 
 

BÉRBEADÓ                                                                    BÉRLŐ 

 
amely létrejött egyrészről a Swiss Electronic Kft. mint bérbe adó, a továbbiakban: Bérbeadó, 
 
másrészről _________________ mint bérlő, a továbbiakban: Bérlő, 
 
a továbbiakban együttesen: Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel. 
 
1. 
1.1. A Felek megállapodnak, hogy a Bérbeadó bérbe adja, a Bérlő bérbe vesz 1db XODA _________ típusú 
vízadagoló készüléket (a továbbiakban: Készülék) és a hozzá tartozó alábbi tartozékokat: 
a) vízszűrő évi 10 000 liter kapacitással, 
b) az 1.2. pontban megjelölt palack nyomásszabályzója. 
 
1.2. A Bérbeadó biztosít továbbá a Készülék átadásakor 1 db 5 kg-os CO2 palackot, és vállalja, hogy a bérlet idejének 
első évében a palackot a fogyás mértékében, de legfeljebb 2 alkalommal, a második évben fogyás mértékében, de 
legfeljebb 2 alkalommal cseréli. Az ezen felüli cserék költsége a Bérlőt terhelik. 
 
1.3. A Bérbeadó vállalja továbbá, hogy az 1.a) pontban megjelölt vízszűrőt, a beüzemelés dátumától számított 14 
hónapon belül múlva cseréli. 
 
1.4. A Bérbeadó vállalja továbbá, hogy a bérlet kezdetekor a Készüléket és a tartozékokat telepíti, bérlet ideje alatt 
ellátja a műszaki felügyeletet, valamint a rendeltetésszerű használat mellett bekövetkező meghibásodás esetén a 
Készüléket megjavítja. 
 
1.5. A fent megjelölt cserék, ellenőrzés és javítások szükségessége esetén a Felek a munkálatok elvégzéséhez 
megfelelő időpontról egyeztetnek. 
 

Cégnév:  SWISS ELECTRONIC KFT  Cégnév:    

Székhely:  Cinkotai út 91/C  Székhely:    

Irányítószám, 

Város:  

1141  

Budapest  

Irányító szám, 

Város:  

  

Cégjegyzékszám:  01-09-184732  Cégjegyzékszám:    

Adószám:  23592298-2-42 Adószám:    

Képviseletében:  Hekker Gábor ügyvezető Képviseletében:    

Telefonszám:  06309976981 Telefonszám:    

E-mail:  hekker.gabor@swisselectronic.com E-mail:    

Számlavezető:  Erste Bank, Magyarországi fiókja  Kapcsolattartó:    

számlaszám:  11600006-00000000-53422325   

Internet:  www.swisselectronic.com 

www.xoda-water.com  

hibabejelentés:    support@xoda-water.com 

http://www.swisselectronic.com/
http://www.lyreco.hu/


2. 
2.1. A bérlet időtartama a Készülék telepítésétől számított 1 év. 
 
2.2. A bérlet ideje egy évvel meghosszabbodik, amennyiben a Bérlő az 1 év lejártát megelőzően legalább 30 nappal 
a bérlet megszüntetését kifejezetten írásban vagy elektronikus levelezés útján nem kéri. 
 
2.3. Amennyiben a bérlet ideje 2 évre változott, és a Bérlő legkésőbb a második év eltelte előtt 30 nappal erről 
kifejezetten írásban vagy elektronikus levelezés útján nyilatkozik, a Bérlő jogosult a 2 év elteltével a Készüléket 
megvásárolni. A nyilatkozat megtétele esetén a Bérbeadó a Készüléket eladja a Bérlőnek. 
 
A megvásárlás feltételeiről a Felek a Bérlő megvásárlásra irányuló nyilatkozatát követően egyeztetnek. 
 
3. 
3.1. A Készülék bérleti díja havi 25.000,- Ft + Áfa, azaz Huszonötezer forint plusz ÁFA havonta. 
 
3.2. A bérleti díj tartalmazza a Készülék bérletét, az 1.1.-1.2. pontokban megjelölt tartozékokat, az 1.2.-1.4. 
pontokban megjelölt szolgáltatásokat, a Készülék telepítését és a telepítéshez szükséges alapvető kiegészítőket. 
 
A bérleti díj nem tartalmazza az 1.2.-1.3. pontokban megjelölteket meghaladó csereigényt, valamint a nem 
rendeltetésszerű használat melletti javítás vagy kicserélés költségét. 
A bérleti díj nem tartalmazza továbbá azokat a telepítési költségeket, amelyek az átlagos telepítéshez képest 
többletmunkával, vagy többlet anyag felhasználásával járna. A telepítést megelőző műszaki szemlén, a szemléző 
ennek lehetőségét jelzi a Bérlő felé. 
 
3.3. A bérleti díj havonta, tárgyhó 10. napjáig esedékes a Bérbeadó által kiállított számla ellenében. Az első számlát 
a Bérbeadó a telepítést követően állítja ki, és az abban megjelölt határidőig kell teljesíteni. 
 
4. A Felek megállapodnak, hogy a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat, a Bérlő érdekkörében történő 
lopáskárt, töréskárt, tűzkárt a Bérlő viseli. A Bérlő érdekkörében bekövetkező sérülések esetén a Bérlő anyagi 
felelősséggel tartozik a Bérbeadó felé a Készülék és a kiegészítői tekintetében. A Készülék és a kiegészítők árai a 
www.xoda-water.com oldalon megtalálhatók. 
 
A jelen szerződésben nem rendezett kérdések tekintetében a Ptk. és a hatályos jogszabályok rendelkezései az 
irányadók. 
 
A Felek a jelen Bérleti Szerződést elolvasták, megértették, és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt, 
jóváhagyólag aláírták. 
 
 
Budapest, 202__. ___.___. 
 
 
 
 

----------------------------------------------                                        ------------------------------------------------- 
                                         Bérbeadó                                                                                           Bérlő 
                               Swiss Electronic Kft 
 
 

http://www.xoda-water.com/

