SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS
KÉRJÜK, HOGY OLVASHATÓAN, KÉZZEL ÍROTTAN ÉS ALÁÍRÁSSAL ELLÁTVA MIELŐBB JUTTASSA VISSZA
EZT A DOKUMENTUMOT SZKENNELVE E-MAILBEN, VAGY SZEMÉLYESEN VAGY POSTAI ÚTON!
A jelen szerződésmódosítás (a továbbiakban: ”Szerződésmódosítás”) létrejött egyrészről az
(A)

Uniforma Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1067 Budapest, Teréz körút 41.,
földszint 6., cégjegyzékszám: 01-09-931618, adószám: 11724216-2-42, e-mail: info@boglarkaszalon.hu, telefon: 0613022-544, 06 70 755 2070, képviseli: Tóth Boglárka ügyvezető önállóan) mint bérbeadó (a továbbiakban: “Bérbeadó”)
másrészről

(B)

Személyi igazolványban szereplő név: …………………………………………………………………………....................
Születési hely és idő: ……………………………………………………………………………………………....................
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………..............................................
Állandó lakcím / tartózkodási hely*: ………………………………………………………………………………………...
Személyi igazolvány szám: ……………………………………………………………………..............................................
Telefonszám: ……………………………………………………………………………………………………....................
E-mail cím: ……………………………………………………………………………………..............................................
*- a megfelelő egyben aláhúzandó

mint bérlő (a továbbiakban: ”Bérlő”) (a Bérbeadó és a Bérlő a továbbiakban együttesen: ”Felek”) között alulírott helyen és napon,
az alábbi feltételekkel.
1.

A Felek rögzítik, hogy 201.. . ………………………… …. . napján bérleti szerződést (a továbbiakban: ”Szerződés”)
kötöttek.

2.

A Szerződés tárgya (= a bérelt ruhák, kiegészítők, cipők, stb. (a továbbiakban együttesen: ”Bérelt termék(ek)”), a
Szerződésben foglaltak szerint):
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..............................................................................................

3.

A rendezvény időpontja, melyre a Bérlő a Bérelt termékeket bérelte (a Szerződésben foglaltak szerint):
………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.

A Bérlő jelezte a Bérbeadónak, hogy a Szerződésben foglalt Bérelt termékek helyett az alábbi termékeket kívánja bérelni:
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….………………………………………………………,
amit a Bérbeadó lehetővé tett. A fentiekre tekintettel a Felek megállapodnak, hogy a bérleti jogviszony tárgyát a jelen
pontban meghatározott Bérelt termékek képezik.

5.

A Bérlő jelezte a Bérbeadónak, hogy rajta kívülálló ok miatt a rendezvény Szerződésben foglalt időpontja megváltozott
az alábbi időpontra:
201.. . …………………….. …. . A Bérbeadó a rendezvény időpontjában bekövetkezett változást elfogadja.

6.

A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés jelen Szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan formában és
tartalommal hatályban maradnak.
A jelen Szerződésmódosítás 2, azaz két példányban készült, melyből egy példányt a bérlő átvett.
Kelt.: Budapest, 201.. . ……………… …. .

…………………………………………..
az Uniforma Kft. képviseletében, Bérbeadó

……………………………………….
Bérlő

