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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 3.12
pontjában foglaltakkal. A Bérlő a Szerződést a jelen pontban foglaltak szerint jogosult egyoldalú jognyilatkozatával felmondani. A Szerződés Bérlő általi
felmondására személyesen, a „Bérleti szerződés felmondása” elnevezésű formanyomtatvány kitöltésével, illetve elektronikus úton a szerződéskötés napján a
Bérlő által megadott e-mail címre megküldött elérési linken keresztül elérhető egyedi online felületen (a továbbiakban: ”Egyedi online felület”) a Szerződés
megkötésekor e-mailben kapott személyes kód felhasználásával kerülhet sor. Az Egyedi online felületen történő felmondásról a Bérlő visszaigazoló e-mailt
kap az Uniforma Kft.-től. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a hiányosan vagy hibásan kitöltött formanyomtatványt az Uniforma Kft. nem fogadja
el. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja továbbá, hogy amennyiben a felmondásra a Szerződés Felek általi aláírását követő 30, aza z harminc naptári napon
belül kerül sor, a Bérlő az általa fizetett Foglaló összegét elveszíti, ha pedig 30, azaz harminc naptári napon túl kerül sor, az Uniforma Kft. a szerződés
meghiúsulására való tekintettel meghiúsulási kötbér címen a bérleti díj nettó összegének 50 %-ának megfelelő összegre jogosult a foglaló összegét
meghaladóan. A Felek együttesen rögzítik, hogy a bérelt ruha kiadásának időpontját megelőző 30. naptól kezdődően a Bérlő elállása esetén a bérleti díj
nettó összegével megegyező meghiúsulási kötbért köteles megfizetni az Uniforma Kft. részére, melynek összegébe a megfizetett foglaló összege beszámításra
kerül. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a meghiúsulási kötbér összegét köteles a Szerződés felmondását követő 7, azaz hét naptári napon belül az
Uniforma Kft. 2.2.2 pontban meghatározott bankszámlájára átutalni, vagy az adott Üzletben, készpénzben megfizetni. A Felek együttesen rögzítik, hogy a
meghiúsulási kötbér összegét a Felek kifejezetten értékarányosnak fogadják el, így értékaránytalanság címén azt nem kívánják megtámadni, ezen joguk
gyakorlásáról lemondanak. 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 ha az előzőekben foglalt
kötelezettségének határidőben és maradéktalanul nem tesz eleget, az Uniforma Kft-nek a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összegű késedelmi
kamatot köteles fizetni, az Uniforma Kft. pedig a Bérlő ellen fizetési meghagyásos eljárást, illetve peres eljárást, továbbá végrehajtási eljárást
kezdeményezhet, mely eljárások költségei (melynek részét képezi különösen, de nem kizárólagosan az eljárási illetékek, postaköltség, ügyvédi munkadíj)
szintén a Bérlőt terhelik. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen pontban foglalt rendelkezések akkor is irányadóak, ha a Szerződés
felmondására nem a bérlő érdekkörében felmerülő okból kerül sor (pl. családban történő haláleset, baleset, betegség, rendezvény meghiúsulása, stb.) miatt
kerül sor. Felek együttesen rögzítik, hogy az alábbiakban felsorolt események a Felek akaratán kívül álló – egyik félnek sem felróható – körülményekként
mentesítik a Feleket jelen szerződés alapján terhelő kötelmeik teljesítése alól a körülmény fennállásának időtartamára (természeti katasztrófák;
villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.; tűz, robbanás, járvány; radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés; háború vagy más konfliktusok, megszállás,
ellenséges cselekmények, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó; felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és
terrorcselekmények; zendülés, rendzavarás, zavargások). A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis maior eseménynek a
szerződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság tanúsítása esetén sem – vagy csak aránytalan áldozat árán –
lehetett volna elhárítani. A Bérlő kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy az Uniforma Kft. bármikor, indokolási kötelezettség nélkül, a Foglaló
kétszeresének visszafizetése mellett, kártérítési vagy egyéb kötelezettség nélkül, azonnali hatályú rendkívüli felmondással megszüntetheti a bérleti
jogviszonyt.

A szerződést, mint Bérlő az ÁSZF 3.12 pontjában foglaltak alapján 30 napon belül mondtam fel*

□

A szerződést, mint Bérlő az ÁSZF 3.12 pontjában foglaltak alapján 30 napon túl mondtam fel*

□

A szerződést, mint Bérlő az ÁSZF 3.12 pontjában foglaltak alapján a ruha kiadásának időpontját
megelőző 30. naptól kezdődően 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.

