Folyo makinesi kiralama sözleşmesi
Ürünü Kiraya Veren firma : AYAZ ELEKTRONİK BİLG.SAN.VE DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ
AVCILAR – İSTANBUL
Kaşe / imza /Kiralayan

Ürünü Kiralayan Firma / Kişi :
Adres ve telefon bilgileri :
Kaşe / imza / kiracı

Sözleşme taraftarları bundan sonraki bölümlerde Kiracı ( ürünü kiralayan ) ve Kiralayan
( ürünü kiraya veren ) olarak anılacaktır.
SÖZLEŞME İÇERİĞİ ve AMACI
Taraflar arasında ürün satışına dayalı bir sözleşme olmadan , ürünün belli bir zaman için
kiralanarak kullanılmasını sağlamaktır.
Sözleşme başlangıç Tarihi:
Sözleşme bitiş Tarihi:
Sözleşmede yer alan / kiraya verilen Cihaz modelleri
HSTFOIL.FL1 500 / manuel tip / 30mm- 80 mm
HSTFOIL.500A / manuel tip / 30mm- 90mm
HSTFOIL.500B / manuel tip / 15mm-35mm
HSTFOIL.500C / manuel tip / 40mm-130mm
HSTFOIL.50.20 Endüstriyel / 20 mm-50mm kapak çap
HSTFOIL.50.130 Endüstriyel / 40mm-130 mm kapak çap
Kiraya verilen cihazların depozito / teminat bedelleri
HSTFOIL.FL1 500 / manuel tip / 30mm- 80 mm / 1900 TL+KDV
HSTFOIL.500A / manuel tip / 30mm- 90mm / 1900 TL+KDV
HSTFOIL.500B / manuel tip / 15mm-35mm / 1600 TL+KDV
HSTFOIL.500C / manuel tip / 40mm-130mm / 1900 TL+KDV
HSTFOIL.50.20 Endüstriyel / 20 mm-50mm kapak çap / 4500 € +KDV
HSTFOIL.50.130 Endüstriyel / 40mm-130 mm kapak çap / 5500 €
Günlük Kira Bedeli :

Manuel tip makine günlük kira bedeli :100 TL
Endüstriyel tip makineler : 300 TL
SÖZLEŞMEDEN DOĞAN HAKLAR :
KİRALAYAN HAKLARI ve SORUMLULUKLARI
- Sözleşmeyi imzalayan kiracı , ürünü tam olarak kaç gün kullanacağını belirtmek zorundadır.
– Ürünün minumum kullanılma süresi 1 ( bir ) gündür. Ürün kiracıya teslim edildiği andan
itibaren bir gün kullanılmış sayılacaktır.
– Kiralayan firma ürünü sağlam ve çalışır teslim etmekle mükelleftir.
– Verilen Ürün 1 Yıl (bir ) garanti kapsamındaki üründür , Kiracının, cihazı kullanım
şartlarına uygun kullanmamasından dolayı cihazda oluşacak arıza ve onarım bedelleri
kiracıya aittir. Bu husus talimat dışı kulllanıma dahil edilip, tamirat veya parça değişim
bedelleri kiracıya ödettirilir.
– Kiralayan firma ürünü sözleşme karşılığında kiracıya teslim eder: Kiracı sözleşmede
belirtilen ürün depozito/teminat bedelini ödedikten sonra ürünü sözleşme karşılığında
teslim alır.
– Ürünü İstanbul içi veya dışı bir yere teslim şekli y.içi kargo / kiracı tarafından belirlenen
nakliye firması veya kargo firması aracılığı ile yapılacaktır. Kargo / nakliye ücretleri
kiracıya aittir.
– Ürünün nakliyesi esnasında üründe oluşacak hasarların onarım ücretleri veya parça değişim
ücretleri kiracıya aittir.
– Kiracı, kiralama bitiş süresi ile birlikte ürünü çalışır vaziyette Ayaz / İstanbul adresine teslim
etmiş olmalıdır.
– Kiralayan firma teknik personelinin, vereceği ürün sağlamlık raporuna göre , teminat bedeli
Kiracıya iade edilecektir. Üründe hasar oluşmuş ise , onarım veya parça değişim bedelleri
düşüldükten sonra , teminat bedelinden geri kalan kısım teslim / iade edilir.
– Kiracı firma , ürünü başka bir firmaya devredemez ,ürün belirtilen adreste kullanılmak
zorundadır.
– Kiracı ürünü teslim etmez ise ürün otomatikmen belirtilen teminat bedeli ile satılmış
sayılacaktır. Bu durumda teminat bedeli kesinlikle iade edilmez.
– Ürün tesliminden önce ürün kiralama bedeli ve teminat bedeli AYAZ hesaplarına yatırılmış
olmalıdır.
– Kiracı kiralamış olduğu ürün üzerinde değişiklik yapamaz, Kiracının ürün üzerinde yapacağı
her türlü değişiklik, sözleşme amaç dışı işlem olarak kabul edilecek , teminat bedeli iade
edilmemekle birlikte, Kiralayan ,Kiracı hakkında gerekli görür ise maddi ve manevi
tazminat davası açma hakkı elde eder.
KİRACI HAKLARI ve SORUMLULUKLARI
–
–
–
–
–

Kiracı sözleşmede belirtilen ürünü sağlam ve çalışır vaziyette alma hakkına sahiptir.
Ürünü çalışır ve sağlam teslim ettikten sonra , teminat bedelini geri alma hakkına sahiptir.
Kiracı alıdığı ürünle işlem yamaz duruma gelir ise: elinde olmayan sebebler ile ürün
çalışmaz hale gelmiş ise , yeni bir cihaz talep etme hakkına sahiptir.
Kiracı sözleşme onayı ile birlikte ve gerekli bedelleri yatırdıktan sonra ürünü alma hakkına
sahiptir.
Üründe oluşacak arızalar talimat dışı kullanımdan kaynaklanıyor ise , onarım veya parça
değişim ücretlerini ödemeyi peşinen kabul eder.

–
–

Kiracı ürünü alırken ve geri iade ederken yapacağı kargo /nakliye masraflarını kendisinin
ödeyeceğini peşinen kabul eder.
Kiralama bedeli ve teminat bedeli fatura edilerek Kiracıya sunulur. Kiracı, sözleşme
bitiminde , sadece teminat bedelini iade faturası olarak hazırlayarak, Kiralayan firmaya
sunmak zorundadır.
ANLAŞMAZLIK HALİ ve ÇÖZÜM

Kiralayan ve Kiracı arasında sözleşme kapsamında doğacak anlaşmazlıkların çözüm mercii
İstanbul Ticaret mahkemeleridir.
Bu sözleşme toplam Üç (3) sayfadan ibaret olup 1 ( adet) Orjinal nüsha düzenlenerek bir
kopya nüshası Kiracıya makine ile birlikte teslim edilir. Sözleşme tüm sayfaları kiracı tarafından
imzalanmak ve kaşelenmek zorundadır.
Kiracı Makine teslimi ile birlikte , sözleşme yükümlülüklerini yerine tam olarak getirmiş ise
sözleşme otomatikmen fesih olur.

