
Sorszám:                

BÉRLETI SZERZŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről  : Hatékony-Reklám Kft 

Telefon: : 06-30-4509758  

Székhelye : 9012 Győr, Régiposta u. 5.  

E-mail : 6ekonyreklam@6ekonyreklam.hu 

Adószám : 14530012-2-08 

Számlaszám : CIB 10700093-48326900-51100005 

továbbiakban Bérbeadó.  

 

Másrészről : ................................................................................................................  

Székhelye : ................................................................................................................  

Adószám : ................................................................................................................  

Ügyvezető igazgató : ................................................................................................................   

a továbbiakban mint Bérlő között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

 

1. A megállapodás célja a Bérlő által kiválasztott helyszínen reklámfelület elhelyezése. 

2. A Bérbeadó vállalja, hogy a Bérlő által megjelölt helyszínen reklámfelületet helyez el. A karbantartás és 

engedélyek beszerzése a Bérbeadót terheli. 

3. A dekoráció költségét és a kihelyezést a bérlő fizeti. 

4. A Bérbeadó továbbá vállalja, hogy a reklámtábla környékét tisztántartja és a felületen keletkező szennyeződéseket 

eltávolítja.  

5. Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó kizárólag hirdetési helyet ad bérbe, tehát azonos reklámfelületen szabad 

hely esetén más hirdetést is kihelyezhet. Igazolt okok miatt ( pl. államigazgatási határozat, rendelet, stb. ) Bérbeadó 

a Bérlővel történt egyeztetés után áthelyeztetheti a reklámhordozókat. 

6. Bérbeadó kötelezi magát, hogy hasonló profillal rendelkező cégek reklámhordozóit nem helyezi ki azonos 

falfelületre a Bérlő jóváhagyása nélkül.  

7. A szándékos rongálás következményeit a Bérbeadó nem vállalja. 

8. A bérleti szerződés határozott időre szól. Amennyiben a szerződés lejárta előtt 2 hónappal a felmondást nem jelzik, 

úgy az minden lejáratkor automatikusan meghosszabbodik 1 évvel. 

9. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket egymással békés úton, 

egyetértéssel rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a Felek kikötik a Győri Városi Bíróság 

illetékességét. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 

irányadók. 

 

A reklámfelület(ek) pontos helye: 

 

Város:  

 

Utca, házszám:   

 

 

Szerződés kezdete:  ……………………………                                  Szerződés vége: ……………………………  

 

 Fizetés pontos ütemezése: 3 havi díj készpénzben / átutalással jelen szerződés aláírásával egyidőben :  

 

 

Dekoráció díja  (egyszeri) :                                  Grafikai költség:                 Kihelyezés: 

 

Mindösszesen:  

 

 

További díjakat átutalással:   6 havonta       3 havonta    1 havonta 

 

 

Fizetési gyakoriság szerinti összeg:                         / 3hó 

 

 

 

Kelt: Győr.2016..……………napján. 

 

 

 

 ………………                                                         ………………….. 

       Bérlő                                                                       Bérbeadó 


