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Májomca;

Szoígáltatás fogadó;

- Obchodné meno:

Cégnév

- Sídlo:

Székheíy

- Zastúpený:

Cégí képvíselet

IČO:

Regisztrációs szám

NÁJOMNÁ ZMLUVA

Bérteti szerzôdés

Adóhivatali szám ÁFA

- ÍČ DPH:

- Bankové spojenie.

Bank számla efhelyezve

Číslo účtu:

Számlaszám

IBAN:

BIČ:

EČ-CÚ

Európai unió kereskedési szám

Telefón:

Fax:
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GYENES KÁROLY E.V.
6086 Szalkszenímárton, Béke út 11.

Adószám: 44198961-2-23
NyilvUz,; 4339570

OTP; 11732198-20003050

Prenajímateľ:

Szolgáitató:

- Cégnév:

Obchodné meno

- Székhely:

Sídlo

- Cégí képvíselet:

Zastúpený

- Regisztrációs szám:

IČO

- Adóhivatali szám ÁFA;

DIČ

IČDPH

- Bankszámla elhelyezve;

Bankové spojenie

- Számlaszám:

Číslo účtu

- Európa/ uníó kereskedésí szám

Kôzôsségi adószám, áfa azonosító szám

Telefón:

Fax;

1. Uzatvárajú na základe ustanovení Obchodného zákonníka túto zmluvu.

A kereskedelmi Tôrvénykônyv S2erínt szorzódést kôtnek.

- L

Predmet zmluvy

A szerzôdés tárgya

1, Predmetom je vykonanie prác dodávateľom pre odberateľa na zabezpečenie
dole uvedené práce.

A szerzôdés tárgya B szolgáltató által až alulírotí munkálatok elvégzése.
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II.
Požadované práce

Igényelt munkák

1. Požadované množstvo práce obilniny na kombajnový zber -ha.

Igényelt rnunkálatok a gabonaŕélék begyújtésére gabona kombájnal ha.

Typ stroja
/Gép íípus/

ŠPZ
/Rendszám/

Výrobné číslo
/Gyártásí szátn/

403 Jus

2. Skutočné množstvo prác bude odsúhlasené zmluvnými stranami po ich
uskutočnení a bude slúžiť ako podklad k vyúčtovaniu.

A begyújtési munkák eivégzése után a szolgáltató a számiát a kôlcsônôs
egyeztetés alapján fogja kiállítani, amelynek alapján lessz a fakturázás,

III.

n/lrosio vykonanej práce

A szolgá/tatás helye

1, Práce sa vykonajú v katastrálnom území obce

A munkálatok a beirt foto határában lesznek végezve .

IV.

Cena za práce

A szolgáltatás ára

1, Zmluvné strany sa dohodli, že cena za 1 ha vykonané práce bez motorovej
nafty je EUR.

A szerzôdó felek megegyeztek, hogy 1 ha eivégzett munkáért, mely nem
tartalmazza a gázolaj árát is EUR.

2, Splatnosť faktúry po ukončení prác
3o . , JÓDDo. dní



Do ;.. dní %

Fakturák kifizetése B munkák elvégzése után

v?? naponbelul /£?. %

napon belúl %

3. Úhrada faktúry cez bankový účet alebo v hotovostí,

A faktúra átfizetése lehet bank számlán vagy kézpénzbe.

4. Po vzájomnej dohode platba môže byť aj v naturálnej forme (pšenica, jačmeň,
kukurica atď.)

Kôlosônôs megegyezés esetén a kifizetés lehet természetbeni formában is
(búza, árpa, kukoríca stb.)

V.

Podmienky výkonu práce

A munkák elvégzésének feltételei

1. Dodávateľ zabezpečí nepretržitý výkon prác v prípade poruchy kombajnov ich
odstránenie na svoje náklady bezodkladne, v prípade neopraviteľnosti zabezpečí
náhradu zberacieho kombajnu.

A szolgáltató bebíztos/tja gépeinek folyamatos mukodését, Ozemzavar esetén
azt azonnal eltávo/ftja, vagy nagyobb hosszadalmasabb meghibésodás esetén
pótkombájnt biztoslt bé,

2. Pracovníci dodávateľa budú rešpektovať organizačné pokyny odberateľa
v prípade nezhody určujúcim bude stanovisko dodávateľa vedeného v záhlaví tejto
zmluvy.

A szolgáltató a/kalmazotíai/gépkezelôk/betartják a szolgáltatást fogadó
megbízott vezetôinek utasításait, až esetleges nézetkúlônbséget, vitás eseteket
telefonon konzultálva szolgáltató zárja le - dôntí el.

3. Odberateľ pre dodávateľa zabezpečí pohonné hmoty,

A szolgáltatást fogadó bebiztosítja a szúkséges uzemanyagot a kombajn számára.

4. Odberateľ zabezpečí pre obsluhu kombajnov ubytovanie a celodennú stravu na
vlastné náklady,

A kombájnszemélyzet részére a szállást és až egésznapi étkeztetést a
szolgáltatást fogadó biztosítja a saját kôltségére

5. Odberateľ poskytne možnosť dodávateľovi jeho opravárenské priestory
a zariadenia, prípadne špecialistov na opravu,
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VI.

Všeobecné podmienky

Áííaíános feltételek

1. Zmluva sa uzatvára od J.:.L*?J1 do *>.££»
A szerzôdés megkôtôdik -tôl -ig.2. Možnosíi výpovede sa obidva sírany vzdávajú,
A felmondás lehetôségérôl a felek lemondanak.

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch po jednom pre každú síranu.
A szerzôdés két péfdányban készult, melyekbôl ä felek egyet -egyet átvettek.

4. Zmluva nadobúda platnosť podpisom obidvoma stranami.
A szerzôdés až alá/rása fdején lep érvénybe.

5. Zmluvné sírany prehlasujú, že obsahu zmluvy rozumejú, podpisujú ju
dobrovoľne, slobodne, nie v tiesni a nie za nevýhodných podmienok,
A szerzódô felek kijelentik, hogy a szerzôdés szôvegét és tarfaímát megéríeték,
melyet nem kényszerbôl, szabad akaratukbôl ímak a/á.

Prenajímateľ zodpovedá za dodržanie bezpečnostných predpisov BOZP a PO, akoaj o všetke školenia pracovníkov.

. dňa.

Nájomca

(Szolgáltatást fogädó)

GYENES KÄKOLY E.V.
6086 Szalkszentmártort, Béke út 11.

Adószám: 44198961-2-23
z.: 4339570

Prenajímateľ
(Szolgá/tató)


