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BÉRLETI SZERZŐDÉS FELMONDÁSA 

 

Alulírott………………………………………………..………………. szig.szám:…………..……………………..………………………… 

állandó lakcím:………………………………………………………..………..…, mint Bérlő 20... ………………….. ……. napján bérleti 

szerződést kötöttem az Uniforma Kft-vel. 

A fenti bérleti szerződést alulírott helyen és napon felmondom. A jelen nyilatkozat aláírásával úgy nyilatkozom, hogy a fent meghatározott szerződés 

aláírásakor a szerződésben szabályozott bérleti jogviszonyra vonatkozó szabályokat a www.boglarkaszalon.hu honlapon található Általános Szerződési 

Feltételekben (ÁSZF) megismertem. Úgy nyilatkozom, hogy a fenti szerződés aláírásakor az ÁSZF rendelkezéseit elolvastam, megértettem és magamra 

nézve kötelezőnek ismertem el. Így különösen tisztában vagyok az ÁSZF 3.6, illetve ÁSZF 3.7 pontjában foglaltakkal. A Bérlő tudomásul veszi és 

elfogadja, hogy a Szerződést jogosult felmondani. A Bérlő ugyanakkor tudomásul veszi és elfogadja azt is, hogy ha a felmondásra a Szerződés aláírását 

követő 30, azaz harminc naptári napon belül kerül sor, a Bérlő az általa  fizetett Foglaló összegét elveszíti, ha pedig 30, azaz harminc naptári napon túl 

kerül sor, köteles az Uniforma Kft-nek a Hátralék összegét is – külön felszólítás nélkül – megfizetni. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Hátralék 

összegét köteles a Szerződés felmondását követő 7, azaz hét naptári napon belül az Uniforma Kft. 2.4 pontban meghatározott bankszámlájára átutalni vagy 

készpénzben megfizetni az adott Üzletben. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen pontban található rendelkezések vonatkoznak arra az esetre is, 

ha a Szerződést nem mondja fel és/vagy a Bérelt terméket határidőben nem veszi át. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy  amennyiben az előző 

mondatokban foglalt kötelezettségének határidőben és maradéktalanul nem tesz eleget, az Uniforma Kft-nek késedelmi kamatot köteles fizetni, az Uniforma 

Kft. pedig a Bérlő ellen fizetési meghagyásos eljárást, illetve peres eljárást kezdeményezhet, melynek költségei szintén a Bérlőt terhelik. A Bérlő tudomásul 

veszi és elfogadja, hogy a jelen pontban foglalt rendelkezések akkor is irányadóak, ha a Szerződés felmondására vis maiornak tekinthető ok (pl. haláleset, 

baleset, betegség, természeti katasztrófa, stb.) miatt kerül sor. A Felek megállapodnak, hogy ha a Bérlő Bérleti szerződésben foglalt adataiban bárminemű 

változás következik be a bérleti jogviszony alatt, azt a Bérlő haladéktalanul köteles jelezni a Bérbeadó felé személyesen vagy e-mailben ’Változásbejelentés’ 

elnevezésű formanyomtatvány kitöltésével. A Bérlő elfogadja és tudomásul veszi, hogy az Uniforma Kft. nem vállal felelősséget az adatváltozás 

bejelentésének elmulasztásából eredő semmilyen kárért. A Bérlő a Szerződést a.) személyesen tudja felmondani a ’Bérleti szerződés felmondása’ elnevezésű 

formanyomtatvány kitöltésével vagy b.) a Szerződés megkötéskor e-mailben kapott személyes kód felhasználásával a Fő honlapon keresztül elérhető egyedi 

online felületén. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a hiányosan vagy hibásan kitöltött formanyomtatványt vagy online  felületet az Uniforma Kft. 

nem fogadja el. 

 

A szerződést, mint Bérlő az ÁSZF 3.6 pontjában foglalt 30 napon belül mondtam fel*  □ 

A szerződést, mint Bérlő az ÁSZF 3.6 pontjában foglalt 30 napon túl mondtam fel*  □ 

*a megfelelő helyre ’X’-et kell tenni. 

Fizetés módja:**  □ Készpénz  □ Átutalás 

 

Hátralék összege:…………………………... Ft 

Készpénzes fizetési mód választása esetén, a jelen nyilatkozat aláírásával a mai napon a Hátralékot, mint Bérlő megfizettem. 

A jelen nyilatkozat két eredeti példányban készült, melynek aláírásával, mint Bérlő elismerem, hogy egy eredeti példányt a jelen 
nyilatkozatból átvettem. 

Átutalásos fizetési mód választása esetén a fizetés határideje a lemondástól számított 7, azaz hét naptári nap. 
 

**a megfelelő helyre ’X’-et kell tenni. 

 

Budapest, 20……. ……………….…….. 

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

                            Bérlő aláírása        Ügyintéző aláírása, Uniforma Kft. 

http://www.boglarkaszalon.hu/

