
Sorszám:2020/

Szolgáltató cég: Liftrent Hungária Kft. 
Székhely: 2120 Dunakeszi, Cseresznyés u. 1 fszt. 3 
Adószám: 27992455-2-13 
Közösségi adószám: HU27992456 
Számlaszám: K&H 10403253-50526974-70541005 
Telefon: +36/70-6 762-772 
Weboldal: www.lift-rent.hu Email: info@lift-rent.hu 

Megrendelő neve: 

Megrendelő elérhetősége: 

Megrendelő képviselője: Tel.: 
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Név: 
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Adószám: 

óra __ perc __ óra __ percMunkavégzés 
kezdete --

Munkavégzés 
befejezése 

munka megnevezése mértékegység díjszabás bruttó nettóösszesen 

összesen 

Megrendelőlap

E-mail cím: 



Kölcsönzési feltételek

1. A ki- és beállás óradíjjal számlázandó: Budapesten 1-1 óra, vidékre a tényleges 
menetidőt számoljuk, a telephelyről való indulással. Budapesten kívüli munkavégzés 
esetén az útdíj összege a megrendelőt terheli.
2. A legkisebb számlázandó összeg 3 órának megfelelő bérleti díj + 1 óra ki, és 1 óra 
beállás, függetlenül a munkavégzés hosszától.
3. Plusz költséget jelenthet, pl.: behajtási engedély vagy közterület foglalási engedély az 
adott feladathoz, munkához.
4. Minden megkezdett óra teljes órabérrel értendő.
5. A Megrendelő a megrendelés leadásakor köteles körültekintően, egyértelműen, 
világosan és pontosan meghatározni az elvégzendő feladatot és megadni minden 
vonatkozó releváns paramétert, különös  tekintettel  a megközelíthetőségre, 
talpalhatóságra és kinyúlásra,  esetlegesen a levegőben lévő akadályokra Pl.: légvezeték, 
fa lomkorona, falból kiálló tárgyak –erkélyek, táblák, ereszdeszkák stb..
6. Kültéri munkavégzés esetén figyelembe kell venni a megengedett legnagyobb 
szélsebességet (12 m/s), amennyiben a szélsebesség eléri a felső határt, a kezelő köteles 
azonnal felfüggeszteni a munkavégzést, ez esetben, csak a tényleges munkavégzés 
időtartamát köteles, a megrendelő kifizetni.
7. Ha a munkavégzés helye repülésbiztonsági övezetbe esik, a Megrendelő köteles 
beszerezni a szükséges engedélyeket és betartani az azokban foglaltakat. 
8. A megrendelés díjmentes lemondását csak a munkavégzést megelőző nap tudjuk 
elfogadni, ha azt a gép helyszínre indulása előtt jelentik be, a ki- és beállás díját cégünk 
kiszámlázza az 1. pontban leírtak szerint.
9. A kosaras emelők minden, az előírásoknak megfelelő tanúsítványokkal, és 
védőfelszereléssel rendelkeznek, melyek a munkaterületen ellenőrizhetőek.
10. Munkatársaink mind szakmailag, mind munkavédelmileg képzettek, ezért a gép 
körzetében kérjük a kezelő utasításait minden esetben szíveskedjenek betartani!  A kezelő 
utasításainak megszegéséből eredő mindennemű kárért a Bérlő teljes felelősséggel 
tartozik.
11. Bérlő felel minden általa vagy munkavállalói által, a Bérbeadó tulajdonát képző 
gépjárműben, valamint eszközben okozott kárért, Bérlő köteles az okozott károk Bérbeadó 
részére történő megfizetésére, 
a, Az okozott károk kijavíttatására kizárólag Bérbeadó jogosult, Bérlő költségén.
12. Cégünk a feladatai ellátásához teljeskörű felelősségbiztosítással rendelkezik.
13. A Szolgáltató a Megrendelő utasításai szerint végzi el a megrendelt munkákat. Ha a 
Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Szolgáltató köteles őt erre 
figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a 
Szolgáltató a szerződéstől elállhat. A Szolgáltató köteles megtagadni az utasítás 
teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez 
vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyi, vagy vagyoni biztonságát.
14. Területfoglalásra kötelezett helyszíneken a szükséges engedély(ek) beszerzése a 
megrendelő feladata. Ennek hiányából eredő költségeket a megrendelő köteles vállalni.

Aláírásommal igazolom, hogy elolvastam és elfogadom a Litfrent Hugária Kft. 
kölcsönzési feltételeit.

..................................................................................... .....................................................................................

aláírás aláírás
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