BÉRLETI SZERZŐDÉS
mely létre jött egyrészről a Deluxe Rendezvények Kft. (2241 Sülysáp. Kossuth L. u. 48/a) Domus
Vinorum Kávézó és Borház (H – 1051 Budapest, Bajcsy – Zsilinszky út 18.) mint bérbe adó, továbbiakban bérbeadó, másrészről:
Név:
Cím:
Telefon:
mint bérbe vevő, a továbbiakban bérlő között alulírott helyen és napon a továbbiak szerint:
1. A bérbeadó kijelenti, hogy jogosult bérbe adni az általa kizárólagosan és teljes körűen bérelt,
természetben H – 1051 Budapest, Bajcsy–Zsilinszky út 18. cím alatt Fellelhető Bormúzeumban
és bemutató pincében kialakított, bortárolásra alkalmas, számozott, zárható fali fülkéket/
trezorokat.
2. A bérbeadó bérbe adja, illetve a bérlő bérbe veszi a leírtak alapján, a nevezett pincében található,
……….- számú trezort.
3. A szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a bérlő kizárólag és minden egyéb tevékenységet
kizáróan jogosult az általa jelen szerződés szerint bérelt trezort, a Domus Vinorum Borháznál
vagy – kisebb tételben – máshol vásárolt palackos kiszerelésű borok tárolására használni. Egyéb
italokat a borház területére behozni csak Domus Vinorum Borház írásos engedélyével
lehetséges
4. A bérbeadó vállalja, hogy a palackos borok tárolásához optimális tárolási körülményeket,
rendkívüli eseményekkel kapcsolatos lehetőség fenntartásával pincéjében biztosítja. Rendkívüli
eseménynek számítanak a természeti csapások, vis major események valamint az erőszakos,
garázda jellegű események, ahol a felelősség vállalás a bérbeadó biztosítása szerint realizálódik.
5. A trezorhoz, amennyiben a felek másképp nem rendelkeznek, kizárólag a bérlőnek van kulcsa,
azt kinyitni csak neki áll módjában. A trezort kinyitni csak a bérlő, illetve meghatalmazottja
jogosult.
6. A bérlő kijelenti, a trezorban tárolt borokat a mindenkor hatályos törvények, jogszabályok szerint
vásárolta, szerezte be saját felhasználásra, valamint nyilatkozik, hogy a nevezett termékeket
kereskedelmi forgalomba nem hozza.
7. A szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződést határozott időre, a mai naptól számított 1
évre szóló időtartamra kötik.
8. A bérleti díj évente
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9. Jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a bérlő a - 2. pontban meghatározott – trezort a mai napon
birtokba vette, valamint a trezor zárásához szükséges kulcsokat átvette a bérbeadótól.
10. A szerződés aláírásával bérlő az alábbi kedvezményekre jogosult:
-

10 % vásárlási kedvezmény az üzlet áruiból
10 % kedvezmény a vendéglátó-ipari szolgáltatásokból
A nyitvatartási időben bármikor előzetesen írásban jelezve díjmentesen
látogathatja a borházat és fogyaszthat a trezorjában található borokból.
A Domus Vinorum Borház által szervezett rendezvényeken 2 fő díjtalanul
vehet részt

11. Ezen határozott időre szóló szerződés – a határozott idő lejártát követően – a bérbeadó következő
évi feltételeivel meghosszabbítható. A hosszabbítási szándékát bérlőnek legkésőbb ezen
szerződés lejárata előtt 30 nappal írásban jelezni kell bérbeadó felé. Ellenkező esetben a
következő évben bérbeadó nem köteles biztosítani a trezort bérlő részére. Rendes felmondással
a jogviszonyt megszüntetni nem lehet. Rendkívüli felmondás eseteire a felek a hatályos
jogszabályi előírásokat tekintik irányadónak. Amennyiben bérlő saját akaratából a trezort a
határidő lejárata előtt kiüríti úgy bérbeadó semmiféle anyagi vagy egyéb felelőséget nem vállal.
12. Bérbe adó fenntartja magának a jogot, hogy zártkörű rendezvényeken a borházba való bejutást
korlátozza!
13. Egyéb tekintetben jelen szerződés jogviszonyaira a Polgári Törvénykönyv, valamint a Helyiségek
Bérletéről szóló törvény rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2010……………………
Bérbe adó

……………………
Bérlő
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