
Okmány módosításának dátuma: 2020.09.10. 

Óvadéki szerződés 

  

Létrejött egyrészről a Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (6600 

Szentes, Csallány G part 4. Adószám: 14607466-2-06 Cégjegyzékszám: Cg.06-09-013461  

KSH száma 14607466-7311-572-06. bankszámla: 11735005-20572552-00000000 telefon: 63/400-122  

fax: 63/400-122 email: info@udulokozpont-szentes.hu képviseli: Dr. Kerekes Valéria ügyvezető), 

Szolgáltatást nyújtó és   

 Név (továbbiakban: Ügyfél): ……………………………………………………………... 

Születési név: ……………………………………………………………... 

Anyja neve: ……………………………………………………………... 

Születési hely idő: ……………………………………………………………... 

Lakcím: ……………………………………………………………... 

Adóazonosító jel: ……………………………………………………………... 

Személyi azonosító megnevezése és száma: ……………………………………………………………... 

Telefonszám: ……………………………………………………………... 

Szolgáltatást igénybe vevő között, a mai napon kelt szerződés szerint.  

1. A mai napon a Szolgáltatást igénybe vevő megvásárolt a Szolgáltatást nyújtótól egy db. ………………….. 

számú ……………………… szolgáltatás igénybe vételére feljogosító bérletet.  

2. A bérlethez kapcsolódó jogosultságok nyilvántartására, a szolgáltatás igénybevételéhez a Szolgáltatást 

nyújtó átad a Szolgáltatást igénybe vevő részére egy chippel ellátott műanyag karórát, mely karóra a 

Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nkft. (6600 Szentes, Csallány G part 4.) tulajdonát képezi.  

3. Az eszközt a bérlet időtartamáig a Szolgáltatást igénybe vevő használja, annak óvására, őrzésére köteles.   

4. A Felek az eszköz elvesztésének estére abban állapodnak meg, hogy a Szolgáltatást igénybe vevő 3000 Ft-

ot, azaz háromezer forintot a Szolgáltatást nyújtó részére átad, melyet az óvadékként kezel, és a 

szolgáltatást biztosító karóra megrongálódása, illetve elvesztése esetén az új karóra pótlására fordítja.  

5. Amennyiben a bérlet lejárta esetén a szolgáltatást igénybe vevő a karórát a szolgáltatást nyújtó részére 

sértetlenül visszaadja, az óvadékot a Szolgáltatást nyújtó –a bérletvásárlással azonos módon a 

jegypénztárból való visszafizetéssel visszaadja. Amennyiben a karóra pótlása szükséges az újabb karóra a 

felhasznált óvadék helyett újabb óvadék elhelyezésével adható ki.  

6. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az adatait a Szolgáltatást nyújtó az adatvédelmi szabályzata – mely a 

www.udulokozpont-szentes.hu honlapon megtekinthető- szerint kezeli, a szerződés megkötésével 

hozzájárul az adatkezeléshez.  

7. Az újabb óvadék elhelyezése történhet a Felek aláírásával, az ügyletnek a jelen szerződés mindkét 

példányára történő felvezetésével.  

  

Szentes, 20……   …………………..    ………….  

  

………………………………… …………………………. 

Dr. Kerekes Valéria …………………………. 

ügyvezető / Szolgáltatást nyújtó/ Szolgáltatást igénybe vevő 

Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nkft.      

Előttünk, mint tanúk előtt:  

      

Név:        Lakás       

Tanú 1   

  Aláírás  

…………………………  ……………………….  

Tanú 2   

  ……………………...  

…………………………  ……………………….    ……………………...  
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