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7. sz. melléklet
................ számú szerződéshez
Kábelmodem bérleti szerződés
(magán)
amely létrejött
egyrészről a CATEL Kft. (6120 Kiskunmajsa, Félegyházi út 42/a.)
adószám: 10399404-2-03, mint Bérbeadó.
másrészről
bérlő neve: ...........................................................................
címe: ....................................................................................
anyja neve: ...........................................................................
képviselő neve: ....................................................................
mint Bérlő között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint.
Előrebocsátva, hogy a Bérlő előfizetői szerződést kötött a Bérbeadóval internet szolgáltatásra.
1./ Bérbeadó a alább tételesen felsorolt, kizárólagos tulajdonát képező kábelmodemet a Bérlő
birtokába adja, a Bérlő pedig birtokába veszi. A jelen szerződés aláírásával a Bérlő az átvételt
elismeri.
2./ Bérlő a kábelmodem meghibásodása esetén azonnal értesíti a Bérbeadót.
3./ Bérlő köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy a Bérbeadó előzetes egyeztetés után
ellenőrizhesse a készüléket.
4./ Felek megállapodnak abban, hogy kábelmodem Bérlő birtokába történő átadásával
egyidejűleg a kárveszély viselésének terhe átszáll a Bérlőre. A kábelmodem átvétele után
Bérlő felelős minden, a kábelmodemben a Bérlő vagy harmadik személyek által szándékosan
vagy gondatlanul okozott kárért (pl.: lopás, rongálás, sérülés). Felek rögzítik, hogy a
kábelmodem értéke ÁFA-val növelve 60.000,-Ft azaz Hatvanezer 00/100 forint.
5./ Bérlő kötelezi magát, hogy a jelen szerződés alapján birtokába került kábelmodemet
rendeltetésszerűen használja, nem adja harmadik személyek tulajdonába.
6./ A jelen bérleti szerződés az internet szolgáltatásra kötött előfizetői szerződés megszűnésével
hatályát veszti és megszűnik.
7./ A jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Bérlő a jelen bérleti szerződés
tárgyát képező kábelmodemet és tartozékait működőképes, sérülésmentes állapotban köteles a
Bérbeadónak átadni 5 munkanapon belül.
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8./ a.) Internet kábelmodem havi bérleti díj (ÁFA-val együtt):
1.5 00,-Ft → határozatlan időre kötött internet szerződés esetén
1.2 00,-Ft → minimum 1 éves időtartamra kötött internet szerződés esetén
600,-Ft → minimum 2 éves időtartamra kötött internet szerződés estén
b.) Internet + IP telefon kábelmodem havi bérleti díj (ÁFA-val együtt):
2.0 00,-Ft → határozatlan időre kötött internet szerződés esetén
1.6 00,-Ft → minimum 1 éves időtartamra kötött internet szerződés esetén
800,-Ft → minimum 2 éves időtartamra kötött internet szerződés estén
9./ Bérlő vállalja, hogy a kábelmodem esedékes havi bérleti díját az internet szolgáltatás esedékes
havi előfizetési díjával együtt fizeti meg.
10./ Bérlő kötelezi magát a jelen szerződés alapján, hogy, ha a vállalt határidő előtt visszamondja
az internet szolgáltatást, akkor a szerződéskötéstől a visszamondásig eltelt határozatlan időre
szóló havi bérleti díj különbözetét megfizeti.
11./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv bérletről szóló
rendelkezései az irányadók.
Jelen szerződés a Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt,
jóváhagyólag írták alá.
Kábelmodem típusa:
Kábelmodem száma:
Kábelmodem tartozékok:

Kábelmodem felhasználási helye:

...........................
...........................
USB kábel
UTP kábel
hálózati kábel
Delta Electronics tápegység (12V)
......................................................................

Kelt: ............................................................................

...........................................
Bérlő

.............................................
Bérbeadó

