
 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Darányi Szilvia Ev. Kisadózó 

(továbbiakban: Bérbeadó) által a https://sophialoretta.hu Honlapon (továbbiakban: Honlap) keresztül, 

illetve saját üzleti tevékenysége keretében nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél (a 

továbbiakban: Bérlő) jogait és kötelezettségeit tartalmazzák. 

Az ÁSZF keretjelleggel szabályozza azokat a részletkérdéseket, amelyekről a Bérbeadó és a Bérlő 

közötti egyedi szerződés nem rendez, így különösen a Honlaphoz kapcsolódó technikai információkat.  

A Bérbeadó által üzemeltetett Honlap célja, hogy a Honlapon elérhetővé tett termékeket a Bérbeadó 

üzletszerűen értékesítse. 

Jelen ÁSZF minden szerződésre és szolgáltatásra vonatkozik, amelyet Bérbeadó és Bérlő (továbbiakban 

együtt: Felek) a fent megjelölt Honlapon keresztül kötnek, függetlenül attól, hogy annak teljesítése 

Magyarországról vagy külföldről, a Bérbeadó vagy közreműködője által történik. Amennyiben a Bérlő 

az ügyletkötés során jogi személy képviseletében vagy egyéni vállalkozóként jár el, jelen ÁSZF 

elfogadásával úgy nyilatkozik, hogy a szerződést szakmájával, önálló foglalkozásával, üzleti 

tevékenységével összefüggő célok érdekében köti, így nem minősül sem a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint, sem pedig a 

fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) 2. § a) pontja szerint 

fogyasztónak. Amennyiben a Bérlő a Ptk. és az Fgytv. szerint fogyasztónak minősül, úgy az ügyletből 

eredő fogyasztói jogokra ezen jogszabályok előírásai irányadóak. 

A Honlap szolgáltatásait a Bérbeadó valamennyi Bérlője jogosult igénybe venni, amennyiben a 

Honlapon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a 

jelen ÁSZF-ben foglaltakat. 

 1. Bérbeadó adatai 

Név: Darányi Szilvia Ev. Kisadózó  

Székhely: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2/b II. Em. 14. 

Nyilvántartási szám: 53026596 

Adószám: 69329984-1-23 

Elektronikus elérhetőség: syendro@gmail.com 

2. Általános tudnivalók 

2.1. A Bérbeadó által nyújtott szolgáltatások, termékek általános leírása a Honlap egyes menüpontjain 

megtalálható. A Bérbeadó által nyújtott szolgáltatások közül a legtöbb regisztráció nélkül is 

igénybe vehető. 

 2.3. A Honlapon keresztül történő elektronikus kapcsolatfelvételhez a Bérlőnek szükséges megismerni 

és tudomásul venni a jelen ÁSZF-ben, illetve az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. 

3.A Bérbeadó által nyújtott szolgáltatások köre 

3.1. A Bérbeadó a Honlapon keresztül tevékenységéhez kapcsolódó információkat, valamint exkluzív 

szalonjában ruhakölcsönzési szolgáltatást nyújt, mely különösen, de nem kizárólagosan egyedi-

limitált esküvői ruhák, menyecske ruhák, alkalmi és báli ruhák és kiegészítők kereskedelmét és 

bérbeadását jelenti. Jelen ÁSZF célja, hogy a jelen pontban meghatározott szolgáltatással és 



 

bérléssel keletkező jogokat és kötelezettségeket szabályozza, amelyet a Bérlő a szolgáltatások 

igénybevételével kifejezetten elfogad, és magára nézve kötelező erejűnek ismeri el a létrejött 

szerződéses jogviszony keretében.     

3.2.  A Bérbeadó köteles a bérelt terméket a szerződésben meghatározott mennyiségben, minőségben és 

leírás szerint, valamint a szerződés előírásainak megfelelően szolgáltatni.  

4. A Bérletre vonatkozó általános feltételek 

4.1.  A jelen ÁSZF 4.fejezetében foglalt rendelkezések valamennyi, Darányi Szilvia Ev. Kisadózó, mint 

Bérbeadó és a szolgáltatást igénybe vevő bérlő, mint Bérlő által kötött szerződésre, így különösen 

egyedi-limitált esküvői ruha bérleti szerződésre, menyecske ruha bérleti szerződésre, alkalmi és 

báli ruha bérleti szerződésre, táncruha bérleti szerződésre, kiegészítők, kellékek bérleti szerződésre 

és minden egyéb bérleti szerződésre (a továbbiakban együttesen: Szerződés(ek) vonatkoznak).   

4.2.  A bérelt termékek 

 A Szerződések tárgyát/ait az egyedi-limitált esküvői ruha/ák, menyecske ruha/ák, alkalmi és báli 

ruha/ák, koszorúslány ruha/ák, táncruha/ák, valamint kiegészítő/k, kellék/ek (így különösen, de 

nem kizárólagosan cipő/k, ékszer/ek, kesztyű/k) képezik (a továbbiakban együttesen: „Bérelt 

termék/(ek) / Termék/(ek)”). A Bérlő elfogadja, hogy a Bérelt terméket bérleti díj (a továbbiakban: 

„Bérleti díj”) ellenében bérelhet. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a szalagavató ruha (a 

továbbiakban: „Szalagavató ruha”) kizárólag érvényes nappali tagozatos, általános vagy 

középiskolai diákigazolvány birtokában bérelhető. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy 

Darányi Szilvia Ev. Kisadózó az érvényes nappali tagozatos, általános vagy középiskolai 

diákigazolványt kizárólag abban az esetben fogadja el, ha az a Bérlő nevére szól. A Bérlő 

kifejezetten tudomásul veszi, hogy ha diákigazolvány alapján kedvezményt kíván érvényesíteni, 

akkor Darányi Szilvia Ev. Kisadózó jogosult a diákigazolványt, illetve annak érvényességét 

megvizsgálni. Diákigazolvánnyal egy tekintet alá esik a diákigazolvány kiállítására vonatkozó 

megrendelő lap vagy ideiglenes diákigazolvány vagy iskolalátogatási igazolás. A Bérlő tudomásul 

veszi, hogy a kiegészítő termék (a továbbiakban: „Kiegészítő termék”) az a termék, amely kizárólag 

egyedi-limitált esküvői ruhával, menyecske ruhával, alkalmi és báli ruhával, koszorúslány ruhával, 

táncruhával együtt bérelhető. 

4.3. Szerződés létrejötte 

 A szerződés Darányi Szilvia Ev. Kisadózó és a Bérlő között kizárólag írásban, az előzetesen 

egyeztetett megtekintés során vagy azt követően, a Bérleti Szerződés aláírásával jön létre, a Bérlő 

vagy meghatalmazottja személyazonosságát igazoló személyi iratok bemutatásával.  

4.4. A Bérlő személye 

 Bérlő lehet valamennyi korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképes természetes személy, a 

honossági joga szerint bejegyzett és létrejött jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

társaság. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szerződést önállóan legalább a 14.életévét 

betöltött Bérlő köthet. A 14.életévét betöltött, de 18.életévét be nem töltött személy 

szerződéskötésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény (a továbbiakban: „PTK.”) 

2:12 § (2) bekezdés b) pontja az irányadó („A korlátozottan cselekvőképes kiskorú a törvényes 

képviselőjének közreműködése nélkül (…) megkötheti a mindennapi élet szokásos szükségleteinek 

fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződéseket”). A fentiek tekintetében a Felek rögzítik, 

hogy a Szerződés a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb 

jelentőségű szerződésnek tekintendő, melyet a 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött 

Bérlő a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül is megköthet, továbbá arra harmadik, a 

jelen ÁSZF rendelkezései szerint szerződéskötési képességgel rendelkező személyt 

meghatalmazhat. A 14. életévét be nem töltött Bérlő kizárólag a törvényes képviselője által 

képviselten köthet Szerződést.  Darányi Szilvia Ev. Kisadózó a meghatalmazás érvényességét vagy 

fennállását nem jogosult vizsgálni, így a meghatalmazás túllépéséből, valamint az esetleges 

álképviseletből fakadó károkért felelősséggel nem tartozik. 



 

4.5. Foglaló, a Bérelt termék lefoglalása 

 A Bérlő a Bérelt termékekre vonatkozó foglaló (a továbbiakban: „Foglaló”) összegét a Szerződés 

a felek általi aláírásának napján készpénzben fizeti meg Darányi Szilvia Ev. Kisadózónak. Foglaló 

fizetése nélkül a szerződéskötés nem lehetséges. A Foglaló összegét Darányi Szilvia Ev. Kisadózó 

egyoldalúan jogosult meghatározni. A Bérlő kijelenti, hogy a Foglaló jogi természetével tisztában 

van, így tudomással bír arról, hogy ha a Foglalót átadó fél miatt hiúsul meg a szerződés, úgy a 

Foglalót elveszíti, ám ha Darányi Szilvia Ev. Kisadózónak felróható okból hiúsul meg a Szerződés, 

úgy Darányi Szilvia Ev. Kisadózó a fizetett Foglaló kétszeresét köteles visszafizetni a Bérlő 

részére. Ha a Szerződés egyik félnek sem felróható okból hiúsul meg, úgy Darányi Szilvia Ev. 

Kisadózó a kapott foglaló összegét visszafizeti a Bérlő részére. Bankkártyás fizetésre nincs 

lehetőség, bankkártyával sem a Foglalót, sem a Bérleti díjat, sem egyéb díjtételt nem lehet kifizetni. 

A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérelt terméket a Szerződés aláírásával és a Foglaló 

megfizetésével egyidejűleg, illetve, ha ezen feltételek teljesítése nem egyidőben történik, úgy 

valamennyi feltétel együttes teljesítése esetén foglalja le érvényesen. A jelen pontban foglalt 

feltételek együttes teljesüléséig Darányi Szilvia Ev. Kisadózó a Terméket harmadik személy bérlő 

részére is bérbe adhatja.  

4.6. Bérleti díj 

 A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérelt terméket kizárólag a teljes ellenérték, azaz a 

teljes Bérleti díj maradéktalan megfizetését követően veheti át, veheti birtokba. A Bérleti díj 

összegét Darányi Szilvia Ev. Kisadózó egyoldalúan jogosult meghatározni. Darányi Szilvia Ev. 

Kisadózó részletfizetési kedvezményt sem a Foglaló, sem a teljes Bérleti díj, sem a teljes Bérleti 

díj és a Foglaló különbözete (a továbbiakban: „Hátralék”) vonatkozásában nem biztosít.  

4.7. A Bérelt ruha megtekintése  

 A Bérlő a Szerződés megkötésekor köteles meggyőződni arról, hogy az általa kiválasztott és 

felpróbált ruha megegyezik a Szerződésben rögzített ruhával (márka, méret, szín). Darányi Szilvia 

Ev. Kisadózó a Szerződésben rögzített ruhát köteles a Bérlőnek - a jelen ÁSZF-ben foglaltak 

szerint- biztosítani. A Bérlő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az adott Bérelt termék 

minőségében, anyagában, díszítésében, színében megegyezik a weboldalon megtalálható 

termékleírással, fényképpel, azzal a kitétellel, hogy a Bérlő frissen tisztított és szép állapotú, 

rendeltetésszerű használatra alkalmas, azonban használt Terméket kaphat. Darányi Szilvia Ev. 

Kisadózó a Terméket más Bérlőnek korábban már bérbe adhatta, melyre tekintettel a Bérlő 

kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Terméken a Bérlő általi korábbi megtekintés állapotához 

és/vagy a Termék a weboldalon lévő fényképen ábrázolt állapotához képest a Termék 

rendeltetésszerű használatából eredő, de a Termék használatát, megjelenését érdemben nem 

befolyásoló változások lehetnek. Darányi Szilvia Ev. Kisadózó a Terméket jó állapotban, 

szakszerűen és alapos mosás, illetve tisztítás után adja át a Bérlőnek. 

4.8. Változtatás kérése  

 A Felek megállapodnak, hogy ha a Bérlő a fényképen és leírásban szereplő Termékhez képest 

bármilyen változtatást kér, azt a Felek a Szerződésben rögzítik. Ha a Bérlő által kért változtatás 

célszerűtlen vagy szakszerűtlen, vagy a Bérlő által kért változtatás károsítaná a bérelni kívánt ruhát, 

úgy Darányi Szilvia Ev. Kisadózó egyoldalúan jogosult megtagadni a Bérlő által kért módosítás 

teljesítését. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Termék, így a különösen a ruhák másféleképpen 

állnak a különböző testalkatú, ruhaméretű személyeken, és ennek megfelelően a fényképen látható 

Termékhez képest a Termék átalakításra szorulhat. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és 

elfogadja, hogy a Szerződés aláírásával egy időben a Bérbeadó a Szerződésben rögzíti a Bérlő 

testmagasságát, mellbőség- és derékbőség adatait. Darányi Szilvia Ev. Kisadózó által használt női 

konfekció táblázat a szalonban elérhető. Ha a Bérbeadó a ruhaigazítás napján 1, azaz egy konfekció 

méretnél jelentősebb változást dokumentál a Szerződésben rögzített paraméterekhez képest, 

Darányi Szilvia Ev. Kisadózó jogosult ruhaigazításért külön díjazást kérni. 

4.9. Ruha egyedi tulajdonságai 



 

 A Bérlő tudomásul veszi, hogy a ruhában megjelölt méret a ruha tényleges méretétől eltérhet, mely 

vonatkozásában Darányi Szilvia Ev. Kisadózó nyilvántartásában szereplő adatok az irányadók, így 

ezen ruha a Bérlő részére történő átadására való felajánlása szerződésszerű teljesítésnek tekintendő. 

A Bérlő tudomásul veszi továbbá, hogy az adott ruha (mind egyedi-limitált esküvői ruhák, 

menyecske ruhák, alkalmi és báli ruhák, koszorúslány ruhák, táncruhák) kizárólag Darányi Szilvia 

Ev. Kisadózó által meghatározott sarokméretű cipővel viselhető, mivel az akárcsak néhány cm-el 

eltérő sarkú cipő esetén a ruha más esztétikai látványt nyújt. Erre tekintettel a Bérlő kötelességet 

vállal arra, hogy ha Darányi Szilvia Ev. Kisadózó az adott ruhához cipőt biztosít, úgy a ruhapróbán 

és a rendezvényen Darányi Szilvia Ev. Kisadózó által biztosított cipőt viseli/használja. Ha Darányi 

Szilvia Ev. Kisadózó az adott ruhához nem biztosít cipőt, úgy a Bérlő vállalja, hogy az adott 

ruhához Darányi Szilvia Ev. Kisadózó által meghatározott sarokméretű saját cipőjét viseli mind a 

ruhapróbán, mind pedig a rendezvényen. A Bérlő elfogadja és tudomásul veszi, hogy Darányi 

Szilvia Ev. Kisadózó nem köteles a ruhát a Szerződésben rögzített cipőhöz és/vagy 

sarokmagassághoz képest eltérő sarokméretű cipőhöz igazítani. 

 A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Termékek nem huzamos ideig történő 

viselésre tervezett ruhák/kiegészítők, a mindennapokban viselt ruhákhoz/kiegészítőkhöz képest 

nehezebbek, azok sajátos anyaghasználat, szabás és kialakítás jellemzi. Erre tekintettel a Bérelt 

termékek már néhány órán át tartó viselés után kényelmetlenek lehetnek, hordásuk nehézséggel is 

járhat. A pántok, gombok, csatok, varrások, illesztések, ragasztások, anyagok stb. az arra 

érzékenyeknél a bőrfelületen látható pirosodást, karcolást, egyéb nyomot szélsőséges esetben 

kisebb sebet is okozhatnak, amelyek a Bérelt termékek rendeltetésszerű állapota és használata 

ellenére is felmerülhetnek.  

4.10. Cipős ruhapróbára vonatkozó szabályok, feltételek 

 Cipős ruhapróba alatt az a ruhapróba értendő, amely során Darányi Szilvia Ev. Kisadózó a(z 

általában új) Bérelt termékben visszafordíthatatlan módosítást végez el, különösen, de nem 

kizárólagosan a Bérelt termék szoknyarészének hosszának levágásával a (továbbiakban: „Cipős 

ruhapróba”). A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha a jelen pontban a cipősarok 

vonatkozásában vállalt kötelezettségeit megszegi, az a Bérlő olyan szerződésszegésének minősül, 

amelyre tekintettel Darányi Szilvia Ev. Kisadózó jogosult a szerződéstől elállni. A szerződésszegés 

jogkövetkezményét a jelen ÁSZF 4.13 pontja tartalmazza. Ha a Bérleti szerződés szerint Cipős 

ruhapróba szükséges, a Bérlő köteles a Szerződés aláírását követő 14, azaz tizennégy napon belül 

a ténylegesen használni kívánt cipőt beszerezni és telefonon egyeztetni Darányi Szilvia Ev. 

Kisadózóval a Cipős ruhapróbára.  A Bérlő tudomásul veszi, hogy ha az előző mondatban foglalt 

kötelezettségének nem vagy nem határidőben tesz eleget, az a Bérlő olyan szerződésszegésének 

minősül, amelyre tekintettel Darányi Szilvia Ev. Kisadózó jogosult, de nem köteles a Szerződéstől 

elállni. Ha a Bérlő a Szerződés aláírását követő 14, azaz tizennégy napon belül ténylegesen 

használni kívánt cipőt nem szerzi be, vagy nem egyeztet időpontot Darányi Szilvia Ev. 

Kisadózóval, a Bérlő a 15., azaz tizenötödik naptól kezdődően minden késedelmes nap után 3.000, 

- Ft azaz háromezer forint késedelmi kötbért köteles Darányi Szilvia Ev. Kisadózónak fizetni. A 

Bérlő tudomásul veszi, hogy a Cipős ruhapróbára hétköznapokon nyitvatartási időben, egész órai 

kezdési időpontban kerülhet sor Darányi Szilvia Ev. Kisadózó szalonjában. Cipős ruhapróba 

esetében, ha az igazítás a Bérelt termék visszafordíthatatlan átalakításával (így különösen, de nem 

kizárólagosan a szoknyarészének hosszának levágásával) jár, az igazítás megtörténtét követően a 

Felek nem jogosultak a Szerződést elállással/felmondással megszüntetni. Cipős ruhapróba esetébe, 

ha az igazítás a Bérelt termék visszafordíthatatlan átalakításával (így különösen, de nem 

kizárólagosan a szoknyarészének hosszának levágásával) jár, és a Bérlő ezen Termékre kötött 

Szerződéstől az igazítást követően jelen ÁSZF-ben foglalt tilalom ellenére eláll/felmondással él, a 

Bérlő Darányi Szilvia Ev. Kisadózónak a meghiúsulti kötbéren felül további nettó 50.000, - Ft azaz 

ötvenezer forint káráltalányt (a továbbiakban: „Káráltalány”) köteles megfizetni. 

4.11. Változásbejelentés 

 A Felek megállapodnak, hogy ha a Bérlő a Bérleti szerződésben foglalt adataiban bármilyen 

változás következik be a bérleti jogviszony alatt, azt a Bérlő haladéktalanul, de legkésőbb 3 



 

munkanapon belül köteles jelezni a Bérbeadó felé személyesen vagy e-mailben. A Bérlő elfogadja 

és tudomásul veszi, hogy Darányi Szilvia Ev. Kisadózó nem vállal felelősséget az adatváltozás 

bejelentésének elmulasztásából eredő kárért vagy hátrányért. 

4.12. A Szerződés megszüntetése elállással/felmondással 

 A Szerződést mind a Bérlő, mind pedig Darányi Szilvia Ev. Kisadózó jogosult a Szerződés 

aláírásától számított 30, azaz harminc napon belül indoklás nélkül elállással/felmondással 

megszüntetni. Jogszerű elállás/felmondás esetében, a Foglaló jogkövetkezményei alkalmazandóak, 

így a Bérlő tudomásuk veszi, hogy ha a Szerződéstől annak aláírásától számított 30, azaz harminc 

napon belül eláll (felmondással el), akkor a Bérlő az adott Foglalót elveszíti., ugyanakkor, ha a 

Szerződéstől annak aláírásától számított 30, azaz harminc napon belül Darányi Szilvia Ev. 

Kisadózó áll el (felmondással él), akkor Darányi Szilvia Ev. Kisadózó a kapott Foglaló kétszeresét 

köteles a Bérlőnek megfizetni. A Felek nem jogosultak elállással/felmondással élni, ha Darányi 

Szilvia Ev. Kisadózó a Bérelt terméket oly módon igazítja a Bérlőre, hogy az igazítás a Bérelt 

termék visszafordíthatatlan átalakításával (így különösen, de nem kizárólagosan a szoknyarészének 

hosszának levágásával) jár (Cipős ruhapróba). A Szerződés Bérlő általi felmondására/elállásra 

személyesen, illetve elektronikus úton syendro@gmail.com e-mail címre megküldött felmondással 

kerülhet sor. Az elektronikus úton megküldött felmondás esetében Darányi Szilvia Ev. Kisadózó 

minden esetben visszaigazoló e-mailt küld a Bérlő részére. A Szerződés annak aláírásától számított 

31., azaz harmincegyedik napjától sem a Bérlő, sem Darányi Szilvia Ev. Kisadózó egyoldalú 

nyilatkozatával jogszerűen nem szüntethető meg, ide nem értve a Bérlő szerződésszegése miatti, a 

jelen ÁSZF 4.10 pontjában rögzített felmondást/elállást. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, 

hogy a Szerződés aláírásától számított 31., azaz harmincegyedik naptól a Szerződés 

felmondására/elállására a Bérlő általi érdekmúlásra (pl. a családban történő haláleset, baleset, 

betegség, rendezvény meghiúsulása stb.) hivatkozással sem kerülhet szerződésszerűen sor. A Bérlő 

kifejezetten tudomásul veszi, hogy ha a Szerződés aláírását követő 31., azaz harmincegyedik 

napjától áll el vagy mondja fel, vagy olyan Bérelt termékre kötött Szerződéstől kíván elállni, 

amelytől a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint nem állhat el, az szerződésszegésnek minősül, 

amelynek jogkövetkezményeit az ÁSZF 4.13 pontja tartalmazza. Az elállási/felmondási jog 

korlátozásának az oka, hogy Darányi Szilvia Ev. Kisadózó a Bérelt termék érvényes lefoglalásának 

napjától a Bérelt terméket a Szerződésben rögzített bérleti időszakra kizárólag a Bérlő részére 

biztosítja és tartja fenn, a Szerződésben rögzített időszakra a Bérelt termék tárgyában harmadik 

személy bérlővel újabb Szerződést nem köt (az esetlegesen erre irányuló kéréseket elutasítja). Ha 

a Bérlő a Szerződéstől annak aláírásától számított 30, azaz harminc nap után mégis eláll/felmondja, 

azzal olyan szerződésszegést követ el, ami miatt Darányi Szilvia Ev. Kisadózó (a Bérelt termék 

bérleti időszakra a Bérlő rendelkezésére tartása miatt) kár éri. A jelen pontban foglalt 

elállási/felmondási korlátozások nem érintik a Bérlő törvényből eredő jogait.  

4.13. Felelősség a szerződésszegésért  

 Ha a Szerződés meghiúsulásának oka a Bérlő szerződésszegése (különösen, de nem kizárólagosa: 

jogellenes elállás/felmondás, Cipős ruhapróbával vállalt kötelezettség elmulasztása, a Bérelt 

termék átvételének elmulasztása, Foglaló meg nem fizetése stb.), és arra a Szerződés aláírásától 

számított 30, azaz harminc naptári napon túl kerül sor, Darányi Szilvia Ev. Kisadózó a szerződés 

meghiúsulására való tekintettel meghiúsulási kötbér címen a Bérleti Díj Hátralék nettó összegének 

50%-ának, azaz ötven százalékának megfelelő összegre jogosult. A Bérelt termék a Szerződés 

szerinti kiadásának időpontját megelőző 30., azaz harmincadik naptól kezdődően a Bérlő 

szerződésszegése miatti meghiúsulás esetében a Bérlő a Bérleti Díj Hátralék nettó összegével 

megegyező meghiúsulási kötbért köteles megfizetni Darányi Szilvia Ev. Kisadózó részére. A Bérlő 

tudomásul veszi és elfogadja, hogy a meghiúsulási kötbér a Káráltalány összegét köteles a 

szerződésszegést követő 7, azaz hét naptári napon belül Darányi Szilvia Ev. Kisadózó részére a 

szalonban készpénzben megfizetni. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha az előzőekben 

foglalt kötelezettségének határidőben és maradéktalanul nem tesz eleget, Darányi Szilvia Ev. 

Kisadózónak a hatályos jogszabályok által előírt késedelmi kamatot köteles fizetni, Darányi Szilvia 

Ev. Kisadózó pedig a Bérlő ellen fizetési meghagyásos eljárást, illetve peres eljárást, továbbá 
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végrehajtási eljárást kezdeményezhet, mely eljárások költségei (melynek részt képezik különösen, 

de nem kizárólagosan az ügyvédi munkadíj, eljárási illeték, postaköltség), illetve minden további, 

Darányi Szilvia Ev. Kisadózó jogérvényesítésével kapcsolatos költség (így különösen az ügyvédi 

fizetési felszólító levél, és annak postaköltsége is) szintén a Bérlőt terhelik. Felek együttesen 

rögzítik, hogy az alábbiakban felsorolt események a Felek érdekkörén kívül álló – egyik félnek sem 

felróható – körülményként mentesítik a Feleket a Szerződés alapján őket terhelő kötelezettségeik 

teljesítése alól a körülmény fennállásának időtartamára (természeti katasztrófák: villámcsapás, 

földrengés, árvíz, hurrikán stb.: tűz, robbanás, járvány, radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés; 

háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás, rekvirális vagy 

embargó, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és 

terrorcselekmények, zendülés, rendzavarás, zavargások). A vis maiorra hivatkozó felet terheli 

annak bizonyítása, hogy vis maior eseménynek a szerződésszerű teljesítésre kiható következményét 

az adott helyzetben elvárható gondosság tanúsítása esetén sem- vagy csak aránytalan áldozat árán- 

lehetett volna elhárítani. 

4.14. Óvadék 

 A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Darányi Szilvia Ev. Kisadózó bizonyos Bérelt 

termékek esetén óvadékot (=kaució, a továbbiakban: „Óvadék”) kérhet. A Bérlő tudomásul veszi 

és elfogadja, hogy az Óvadék összegét Darányi Szilvia Ev. Kisadózó egyoldalúan a bérlet tárgyát 

képező termék értékének figyelembevételével jogosult meghatározni. Ha a Bérlő a Bérelt terméket 

a Szerződésben és a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint hiánytalanul, sérüléstől és károsodástól 

mentesen, határidőben visszaviszi a szalonba, Darányi Szilvia Ev. Kisadózó az Óvadék összegét a 

Bérlő részére készpénzben visszafizeti. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a 

Bérelt termékben kár keletkezett, Darányi Szilvia Ev. Kisadózó jogosult a kár összegét az Óvadék 

összegéből levonni, és a különbözetet a Bérlő részére készpénzben kifizetni. Ha a kár összege 

meghaladja az Óvadék összegét, a Bérlő köteles a különbözetet Darányi Szilvia Ev. Kisadózónak 

megfizetni. Az Óvadék összege után Darányi Szilvia Ev. Kisadózó kamatot vagy egyéb díjat nem 

fizet a Bérlő részére. 

5. A szolgáltatások teljesítése 

5.1. A Bérbeadó által tett ajánlati ár bruttó összegben kerül feltüntetésre. 

5.2. A Bérbeadó jogosult harmadik személy közreműködését igénybe venni a szolgáltatás teljesítéséhez. 

E közreműködők a Bérbeadóval kötött partnerségi megállapodásban foglaltak szerint kötelesek 

eljárni.  

6. Adatbeviteli hibák javítása 

6.1. A Bérlő vállalja, hogy a megrendelés során megadott adatokat szükség szerint – a Bérbeadónak 

küldött e-mailes kérelemmel – frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a 

valóságnak megfelelőek legyenek. Az adatok a Bérbeadó felé nem közölt megváltoztatásából eredő 

bármilyen többletköltség a Bérlőt terheli. A korábban rögzített adatokat a Bérlő e-mailben küldött 

kérése alapján a Bérbeadó köteles helyesbíteni. Az adatbeviteli hibák javítását a Bérbeadó köteles 

3 munkanapon belül elvégezni a Bérlő erre irányuló – e-mailben küldött – kérelme alapján. 

7. Szerzői jogok 

7.1. A Bérbeadó a szerzői jogi jogosultja a Honlapon megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely 

szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak. 

7.2. A Honlap tartalmának másolása, egészének vagy részeinek fizikai vagy más adathordozóra 

mentése vagy nyomtatása kizárólag a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása esetén 

engedélyezett.  



 

7.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a megrendelés, a Honlap 

használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Bérlőnek a Honlap 

felületén található kereskedelmi nevek vagy védjegyek bármely használatára, hasznosítására. 

8. Egyebek 

8.1. A Bérbeadó bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit a jövőre kiterjedő hatállyal egyoldalúan 

módosítani. A Bérbeadó a módosításokról a Bérlőket a Honlap felületén keresztül tájékoztatja. 

Újabb szerződéskötés esetén a korábban már szerződést kötő Bérlő nem hivatkozhat a korábban 

hatályos ÁSZF tartalmára, mint a Felek között kialakult és alkalmazott szerződési gyakorlatra. 

8.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései az irányadók. 
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