Tájékoztatás a bérbeadás feltételeiről:
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A bérbeadás feltételeit a honlapon elhelyezett bérleti szerződés minták tartalmazzák.
A bérleti katalógusban *-gal jelölt eszközök esetében nem áll módunkban
egyszerhasználatos és fogyóanyagot biztosítani, azok beszerzése és utánpótlása a
bérlő feladata!
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ a bérleti katalógusban szereplő eszközökre
bejelentett bérleti igények teljesíthetőségéről, a biztonságos készlet mennyiség
tartási követelményének megfelelő, egyedi döntést hoz.
A bérbeadást minden esetben meg kell előznie egy kérelem benyújtásának az Intézet
felé, lehetőleg a bérbevevő pontos címének megadásával. Amennyiben a bérbevevő
címe és a bérbevétel helyének címe nem egyezik meg, kérjük, hogy a bérbevétel
helyének címét is szíveskedjen feltüntetni.
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ árajánlatot küld, amelyben feltünteti a nettó
bérleti díjat, a nettó szállítási díjat, valamint a bérelni kívánt eszközre vonatkozó
információkat. Ennek írásbeli elfogadása esetén készítjük el a bérleti szerződést.
A bérleti szerződés 4 példányban készül, aláírás után 2 példányt kérünk Intézetünk
címére postán visszaküldeni.
A bérelt eszközöket a bérleti szerződések visszaérkezése, a bérleti és szállítási díjak
számlánkra való beérkezése után szállítjuk ki a bérlő részére!
A nettó szállítási díj jelenleg 170,- Ft/km.
A szállítási díjat a számlán külön feltüntetjük, és - rövid idejű bérlet kivételével - csak
az odaszállításra vonatkozik. A visszaszállításra külön szállítási díjat számolunk fel!
A bérleti katalógusban feltüntetett árak nettó árak, és nem tartalmazzák a 27%-os
ÁFA-t!

-

A szerződésben meghatározott bérleti díj nem tartalmazza az Eszköz biztosításának
költségét, tekintettel arra, hogy az Eszköz biztosításának megkötése és fenntartása és
Bérbeadóra történő engedményezése Bérlő feladata. A biztosítás megkötését alátámasztó
dokumentumot Bérlő köteles a szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül
bemutatni.
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Bérbevétel előtt lehetőség van a bérbe venni kívánt eszköz megtekintésére. Ehhez
szükség van egy belépési engedélyre, melyet szintén megtalál a honlapunkon. A
hiányzó adatok kitöltése után szíveskedjék elküldeni email címünkre. A
Főosztályvezető által jóváhagyott belépési engedélyt visszaküldjük az Ön címére, és
ez után lehetséges a raktár meglátogatása, előzetes egyeztetést követően!
Áraink visszavonásig érvényesek!
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A bérbevétel lejártával, a bérelt Eszközt visszaszállítása előtt Bérlő köteles az Eszközt
szakszerviz bevonásával felülvizsgáltatni, és ennek eredményét tartalmazó, a Bérleti
szerződés 2. számú melléklete szerinti, szakszerviz által eszközönként külön-külön kitöltött
jegyzőkönyvet az átadás-átvételi eljárás során Bérbeadónak átadni.

