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PC-bérlet fogalma:
− a bérlő  a  szolgáltatótól  egy komplett,  irodai  munkaállomás ra  alkalmas  számítógépet

bérel havidíj ellenében, minimum meghatározott id őtartamra.
− A bérl őnek a bérlemény nem tulajdona, így az esetlegesen f elmerült hibák elhárítása a 

bérbeadó feladata.
− A bérl ő  a  bérleménybe  nem nyúlhat  bele,  annak  konfiguráció s  összeállítását  nem  

változtathatja meg.

PC-lízing fogalma:
− a lízingel ő a szolgáltatótól egy komplett, irodai munkaállomás ra alkalmas számítógépet

lízingel  havidíj  ellenében,  maximum  12  hónap  meghat ározott  id őtartamra,  melynek
lejárata után az  eszköz a  lízingel ő saját tulajdona lesz.

− A lízingel őnek  az  irodai  munkaállomásra  alkalmas  számítógép a  lízing id őszak  alatt
nem tulajdona, így az esetlegesen felmerült hibák e lhárítása a lízingbe adó feladata.

− A lízingel ő a lízing id őszak alatt az irodai munkaállomásra alkalmas számít ógépbe  nem
nyúlhat bele, annak konfigurációs összeállítását ne m változtathatja meg.

1. Általános szabályok, fogalmak
a.  A szolgáltatás nyújtója - továbbiakban szolgáltató – az RGazdi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft..
Adószáma: 14388774-2-43, székhely: 1181 Budapest, Fiatalság utca 6.
b. Az irodai munkaállomás bérlet alatt a felhasznált erőforrások összességének bérbe adását és bérbe
vételét értjük. A szolgáltatás ellátásához szükséges hardverek és szoftverek biztosítása a szolgáltató
feladata.
c. A szolgáltató köteles a bérleti vagy lízing díjjal megfizetett időszakban a szolgáltatást biztosítani.
d. Szolgáltató nem köteles a  c. pontban említett  szolgáltatást teljesíteni,  ha önhibáján kívül történt
esemény vagy ok miatt akadályoztatva van. Ilyen ok lehet: az internet szolgáltatásban történt hibák,
áramszünet, természeti katasztrófa, háború.

2.  A bérleti vagy lízingelési id őszak
a. Bérlet esetén a minimális időszak 18 hónap, de határozatlan időre köttetik
b. Lízing esetén az időtartam 12 hónap.

3. A bérlet és lízing díjak (továbbiakban szolgálta tási díjak) a mellékelt táblázatban találhatók.

a. A szolgáltatási díj egy hónapos időtartamra szól, ha más megállapodás nem történik.
b.  A  szolgáltatási  díj  folyamatos  megfizetése  a  szolgáltató  által  kiállított  számla  alapján  banki
átutalással történik.
c. A szolgáltatási díj a szolgáltatási időszak utolsó naptári napja utáni napon (a szolgáltatótól kapott
számlán lévő fizetési határidő) esedékes. Ha a szolgáltatási díj az esedékesség napjától számított
nyolcadik naptári napon sem érkezik meg szolgáltató számlájára, úgy az jogosult a szolgáltatás
korlátozására, tizennégy naptári nap elteltével a szolgáltatás szüneteltetésére. A szolgáltató erről
értesítést küld, nemleges válasz esetén (az értesítés elküldésének napjától 5 munkanapon belül) a
szolgáltatás megszüntetésére kerül sor, minden külön értesítés nélkül.
d. Ha bérlő vagy lízingelő valamilyen oknál fogva nem tudja a szolgáltatási díjat határidőre megfizetni,
köteles arról szolgáltatót haladéktalanul értesíteni.



4. Felelősség vállalása
a.  Szolgáltató  az  irodai  munkaállomást  MS  Windows  XP  Home  (hu)  operációs  rendszerrel
felkonfigurált működőképes állapotban adja át bérlőnek vagy lízingelőnek a szolgáltatás indulásakor.
b.  A szolgáltató az irodai munkaállomás biztonságos használatához vírus védelmi rendszerrel látja el
a bérlő  vagy lízingelő  által  kért  számítógépet. A  védelem frissítéséről  a  szolgáltató  nem vállalhat
felelősséget.
c.  A  bérlő  vagy  lízingelő  felelősségét  terhelik  a  módosításokból,  javításokból  és  a  konfigurációs
beállításokból eredő előnyök és hátrányok.
d. Szolgáltató a c. pontban említett változtatásokért, továbbá az ezekből a módosításokból származó
bármilyen nemű szolgáltatás kimaradásokért nem vállal felelősséget.
e. Az irodai munkaállomás beállításához a bérlő kérhet segítséget szolgáltatótól, de nem kötelezheti
azt, a beállítások, módosítások elvégzésére, csak külön díjazás ellenében.
f. Minden, amelyet a bérlő az általa bérelt irodai munkaállomáson elhelyez, saját maga a felelős és
ezután minden felelősség csak is kizárólag őt  terheli. A szolgáltató ezért nem vonható felelősségre!
g.  Az  irodai  munkaállomáson  tárolt  adatok  un.  külső  adatmentési  folyamataihoz  a  szolgáltató
semmilyen adatmentő eszközt nem köteles biztosítani, ez a bérlő lehetősége és kötelessége.
h. Az irodai munkaállomáson tárolt adatok sérülése, hálózati feszültség ingadozása vagy megszűnése
esetén hiba okából, nem terheli a szolgáltatót, ezért szünetmentes tápáramforrás beszerzése a bérlő
vagy lízingelő  feladata.  Az előbbi  hibákból  esetlegesen károsodott  hardware  eszközök  cseréjének
költségét, a szolgáltató a bérlő vagy lízingelő terhére cseréli ki. 
i. Természetes meghibásodás esetén a szolgáltató a hibás eszközt díjmentesen cseréli.

5. A szolgáltatás megsz űnése
a. A szolgáltatást bármely fél felmondhatja, kivéve ha az határozott időtartamra köttetett, ami lízing
esetén 18 hónapot jelent.
b. A szolgáltatás felmondási ideje, az adott hónap végétől számított 30.  naptári napja, mely időszak
alatt  a  bérlőnek  vagy  lízingelőnek  lehetősége  van,  a  bérelt  vagy  lízingelt  eszközről  anyagait
biztonságosan leszedni és eltávolítani. Utólagos igényeket a szolgáltató nem elégít ki.  
c. A már megfizetett szolgáltatási díjat szolgáltató nem köteles bérlőnek visszafizetni.
d. A "Bérlet  díja"  3.c pontjában foglaltak szerint  a tizennegyedik naptári  napon a szolgáltatás nem
fizetés esetén azonnal megszűnik.
e. A "Lízing díja" 3.c pontjában foglaltak szerint a huszadik naptári napon a szolgáltatás nem fizetés
esetén azonnal megszűnik.

6. Titokvédelem:
a. A szolgáltató kötelezi magát arra, hogy időkorlátozás nélkül titokban tart minden olyan információt,
amelyet  a szolgáltatás  teljesítés  során kap,  vagy szerez,  továbbá a titoktartási  kötelezettséget  az
általa foglalkoztatott személyekkel is betartatja. 
b.  A  szolgáltató  vállalja,  hogy  a  bérlő  vagy  lízingelő  adatait  sem  elektronikus,  sem  másmilyen
adathordozón el nem viszi, az adatokról másolatot nem készít.

7. Vis major esetek:
A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. rendelkezései irányadók.

Kelt: Budapest, 20....._______________________hó_________nap
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