
BÉRLETI ÉS BIZOMÁNYI SZERZŐDÉS
* Polc Placc tölti ki

amely létrejött egyrészről

Név: Partnerkód:

Cím: Adóaz. jel:
Okmány fajta: Okmány száma:   
Levelezési cím: Telefonszám:

Anyja neve: E-mail cím:
Születési hely, és idő:

mint Megbízó ( továbbiakban Megbízó)

másrészről Polc Placc (Sperling Krisztina ev. székhelye: 9024 Győr, Lajta út 7. adószáma: 66197865-1-28), mint
Bérbeadó és Bizományos (a továbbiakban rövidítve Polc Placc) együttesen Felek között alulírott helyen és napon
az alábbiak szerint:

Bérleti feltételek

1. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízó bérbe vesz, Polc Placc pedig bérbe ad a Polc Placc Áruházban
(9021 Győr, Kazinczy u. 18, természetben Csillag köz 3.) …..... polcot ........ db vállfát határozott időre, 

polc:
6 napra egységár 1000Ft ................db 1500Ft ................db 2000Ft ................db
12 napra egységár 2000Ft  ................db 3000Ft ................db 4000Ft ................db
18 napra egységár 3000Ft ................db 4500Ft ................db 6000Ft ................db
24 napra egységár 3000Ft ................db 4500Ft ................db 6000Ft ................db

vállfa:
6 napra egységár 250Ft ................db 1000Ft ................db
12 napra egységár 500Ft ................db 2000Ft ................db
18 napra egységár 750Ft ................db 3000Ft ................db
24 napra egységár 1000Ft ..............db 3500Ft ................db

A napok száma megegyezik a nyitvatartási napok számával

2. A bérleti időszak első napja: 2014.
A bérleti időszak utolsó napja: 2014.

3. A mindenkori  bérleti  díjat  a  hatályos  Polc  Placc  Üzletszabályzata  határozza  meg azzal,  hogy a  bérleti
időszak alatt a bérleti díj nem változhat. A bérleti díj kifizetése számla ellenében a Bérleti és bizományi
szerződés megkötésével egyidejűleg esedékes.

4. A Polc  Placc  szavatol  azért,  hogy harmadik  személynek  nincs  a  bérleményre  és/vagy  az  árusítóhelyre
vonatkozóan olyan joga, mely a bérlőt  a használatban akadályozná vagy korlátozná, valamint szavatolja
továbbá, hogy a bérlemény és/vagy az árusítóhely a bérleti  jogviszony időtartama alatt  rendeltetésszerű
használatra alkalmas. Polc Placc viseli a bérlemény létével járó rezsi költségeket. 

5. Egyéb feltételek: 

6. Jelen szerződés alapján fizetendő összeg (1., 2., 5. pontok és a Polc Placc Üzletszabályzata alapján): 

….........................…... Ft, azaz ….............................................................................................. Forint.
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Bizományi feltételek

7. Felek megállapodnak, hogy a Megbízó áruit Polc Placc a saját nevében, a Megbízó javára és a Megbízó által
megadott árért értékesíti a megbízó által bérelt időben, a Polc Placc üzletben (9021 Győr, Kazinczy u. 18,
természetben Csillag köz 3.) lévő árusítóhelyen, nyitvatartási időben.

8. Polc Placc a Megbízótól leltárral átveszi az azonosítóval ellátott árukat és vállalja, hogy a Polc Placc üzletet
az Üzletszabályzatban foglalt időben nyitva tartja és működteti. Megbízó áruit saját maga helyezi és rendezi
el az árusítóhelyen, a nyitvatartási időben bármikor ellenőrizheti az áruk meglétét, elhelyezését, rendezheti
és leltározhatja az áruit, illetve új árut hozhat be.

9. Polc Placc az eladott áruk árbevételét a bérleti szerződés lejártát követő szombaton készpénzben kifizeti – a
vonatkozó adójogszabályok figyelembevételével – Megbízónak.

10. A Megbízó által fizetett bérleti díj összege magába foglalja az értékesítés bizományosi díját is, a Polc Placc
egyéb bizományosi díjat semmilyen jogcímen nem számít fel.

Megbízó a Polc Placc hatályos Üzletszabályzatának pontjait magára nézve kötelezőnek ismeri el és azt betartja,
ebből 1 példányt jelen szerződés aláírásával átvesz. A mindenkor hatályos Üzletszabályzatot Bizományos a Polc
Placc üzlethelyiségében jól látható helyen kifüggeszti és honlapján közzéteszi

Felek a jelen szerződést kizárólag írásban módosíthatják. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a
Ptk. és a vonatkozó adó- és egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Felek a jelen szerződést  – elolvasás és közös értelmezés után – mint akaratukkal  teljes  mértékben egyezőt,
helybenhagyólag aláírják.

Az  értékesített  cikkei  után  az  estleges  adófizetés  az  Megbízó  kötelezettsége,  Polc  Placc  az  áruk  utáni
adófizetésért nem felelős. (Üzletszabályzat 10. pont)

Jelen szerződés 2 oldalból áll és az Üzletszabályzattal együtt érvényes.

Győr, 2014. ….............

……………………… ………………………
Megbízó Polc Placc
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