
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Farkas Eszter Fruzsina (a 
továbbiakban Bérbeadó), és az általa nyújtott szolgáltatást igénybe vevő Ügyfél (a 
továbbiakban Bérlő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. 

Általános tudnivalók 

A www.mychestofwonders.com weboldalon keresztül történő bérlés elektronikus úton (e-
mail) leadott és visszaigazolt megrendeléssel lehetséges. A kínálat minden felhasználó 
számára elérhető regisztráció nélkül, a készlet erejéig. 

Általános Szerződési Feltételek elfogadása 

Bérlés során Bérlő köteles elfogadni jelen ÁSZF feltételeit a Szolgáltatás igénybevételéhez, 
az ÁSZF elfogadása a feltétele a Bérlő és Bérbeadó közötti bérleti szerződés létrejöttének. 
Amennyiben Bérlő az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, úgy Bérbeadó szolgáltatásait nem 
veheti igénybe. 

Bérbeadó fenntartja a jogot jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosítások a 
weboldalon történő megjelenéssel egyidejűleg lépnek hatályba. 

Bérlő kijelenti, hogy a bérelt dolgokra vonatkozó, valamint Bérbeadó szolgáltatásainak 
működésével kapcsolatban a megfelelő tájékoztatást megkapta. 

Szerződés létrejötte 

A szerződés magyar nyelven, a Felek általi aláírással jön létre. 

Bérlő kijelenti, hogy a létrejövő bérleti szerződéshez a saját, érvényes adatait adja meg. 
Bármilyen valótlan adat Bérlő részéről történő szolgáltatása a szerződés azonnali hatállyal 
történő felmondását és teljes kártérítést von maga után. 

Bérléssel kapcsolatos megállapodások 

Bérbeadó bérbe adja, Bérlő pedig bérbe veszi Bérbeadó tulajdonát képező, a 
megrendelésben részletezett kellékeket (továbbiakban: bérelt dolgok). 

Bérbeadó rendezvényen történő felhasználás céljából bérbe adja a visszaigazolt 
rendelésben szereplő méret, szín, minőség és mennyiség szerinti ingóságokat. Bérbeadónak 
bérlésre minden terméket a készlet erejéig áll módjában biztosítani. 

Bérbeadó fenntartja a jogot a bérelt dolgok átvételi és visszaadási idejének 
megállapításához a Bérlő által megjelölt rendezvény időpontjához képest, mely 
időpontokat Bérlő köteles betartani. Bérbeadó a rendelés visszaigazolásában megjelölt 
időponttól, megjelölt időre biztosítja Bérlő számára a bérelt dolgot, és azt a megjelölt 
időpontig várja vissza. 

Bérlő kötelezettséget vállal a bérlemény rendeltetésszerű használatára és megóvására. 
Bérbeadó fenntartja a jogot a rendelés törlésére, amennyiben úgy ítéli meg, hogy nem 
rendeltetésszerű használat, vagy szándékos károkozás gyanúja áll fenn. Bérlő a bérelt 
dolgon átalakítást végezni nem jogosult. A rendeltetés- és szerződésellenes használatból 
eredő károkért felelősség a Bérlőt terheli. Az okozott kár megfizetése Bérlőt terheli. 
Esetlegesen fellépő hiányt Bérbeadó az eszköz aktuális beszerzési értékén a kaucióból 
visszatartani jogosult. 

http://www.mychestofwonders.com


Bérlő kötelezettséget vállal, hogy Bérbeadó írásos engedélye nélkül a bérelt dolgot 
harmadik fél használatába nem adja. Amennyiben Bérlő a bérelt dolgot Bérbeadó 
engedélye nélkül mégis más használatába adja, felelős az így bekövetkezett károkért is. 

A termékek lényeges tulajdonságai 

A termékek lényeges tulajdonságait Bérlő megtekintheti a termék bemutató oldalán az 
online katalógusban. Bérbeadó lehetőséget biztosít Bérlőnek arra, hogy a terméket a 
rendelés előtt megtekintse, erre a bemutatóteremben van mód, kizárólag előzetes 
egyeztetés alapján. 

Árak 

A Katalógusban közzétett árak nem napra, hanem alkalomra értendők, tehát a rendezvény 
előtti elviteltől a rendezvény utáni visszahozatalig. 

A közzétett árak bruttó árak. 

Bérbeadó fenntartja a jogot az árak egyoldalú módosítására. 

Bérlés esetén Bérbeadó kauciót számol fel, mely a bérelt dolgok visszaszolgáltatásakor 
teljes mértékben visszajár, amennyiben azok hiány- és sérülésmentesek. Bérbeadó jogosult 
a hiányzó, vagy javíthatatlan termékek pótlási költségének (aktuális beszerzési árának) 
kaucióból történő levonására. Az egyes termékek pótlási költsége minden esetben 
feltüntetésre kerül. Ha a kaució értéke nem fedezi a kárt, Bérlő köteles Bérbeadó részére 
a különbözetet megfizetni. Bérbeadó visszajuttatja a hiány miatt levont kauciót, 
amennyiben Bérlő utólag újra kiadható állapotban visszajuttatja a hiányzó kelléket. 

Bérelt dolog mértéktelen szennyeződése esetén a tisztítás költségét Bérbeadó 100%-ban 
áthárítja Bérlőre, és azt a kaucióból levonja (a textilek ára egy mosást és vasalást 
tartalmaz, normál mértékű szennyeződésre). 

Futárszolgálat által történő visszajuttatás esetén a kaució teljes összege visszatartható, 
amennyiben a csomagolás minősége nem éri el a futárszolgálat által szállíthatónak 
minősített szintet. 

Rendelés, rendelés módosítása, lemondása 

Bérlő elektronikus úton (e-mail) megrendelést küld, melyet Bérbeadó szintén elektronikus 
úton visszaigazol. Rendelés leadásával és visszaigazolásával bérleti szerződés jön létre, 
melynek módosítását csak Bérlő kérelmezheti. A leadott rendelések írásban módosíthatók 
az átvételt/kiszállítást megelőző napig, a leltári készlet erejéig. 

Bérlő írásban megküldött rendelést felmondó kérelme (rendelés lemondása) feljogosítja 
Bérbeadót a szerződés alapjául szolgáló rendelés, egyúttal a szerződés felmondására. A 
rendelés a bérlés megkezdésének (átvétel) napja előtt 5 nappal bezárólag díjmentesen 
lemondható. Amennyiben a bérlés megkezdése (átvétel) előtti 5 napon belül történik a 
lemondás, Bérlő a bérleti díj 50%-át köteles Bérbeadónak megfizetni. Amennyiben a 
lemondás a bérlés megkezdésének (átvétel) napján történik, azon túl érkezik, vagy a 
rendelés nem kerül átvételre, úgy a bérleti díj 100%-a kiszámlázásra kerül. 

Fizetési módok 



1. Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg (Kizárólag személyes 
átvétel esetén. Utánvéttel történő fizetés nem lehetséges!) 

2. Banki átutalás (előre utalás) 

3. PayPal-on keresztül 

Bérbeadó Bérlőtől előleget nem kér. 

Bérbeadó a kauciót ugyanazzal a fizetési móddal juttatja vissza, ahogyan az érkezett. 

Átvételi lehetőségek 

1. Személyes átvétel 

2. Futárszolgálat által kézbesített csomag 

Személyes átvétel esetén a bérelt dolgok a rendelésben megjelölt naptól vehetők át. 
Bérbeadó hiánytalanul és kifogástalan állapotban átadja a lefoglalt kellékeket használatra. 
Az átvételről átadás-átvételi jegyzőkönyv készül, melynek aláírásával Bérlő kijelenti, hogy 
a kellékeket hiánytalanul és sérülésmentesen átvette. Bérbeadó az átvételt követően 
hiányra, vagy kifogásolható állagra vonatkozóan reklamációt nem fogad el. 

Futárszolgálattal történő kiszállítás esetén a bérelt dolgok a rendelésben megjelölt 
munkanapon kerülnek kiszállításra. A csomag(ok) kibontásakor Bérlő kötelessége tételesen 
átnézni a kellékeket, és összevetni a mellékelt listával. Ha Bérlő bármilyen eltérést 
tapasztal, azt kötelessége haladéktalanul, írásban jelezni Bérbeadó felé. Amennyiben a 
kézbesítés napján nem érkezik ilyen jelzés Bérbeadó felé, úgy Bérbeadó az átvételt 
megtörténtnek tekinti, és a továbbiakban panaszt a kellékek számára, vagy állapotára 
vonatkozóan nem fogad el. 

Visszaszállítás 

Személyes átvétel esetén Bérbeadó a rendelés visszaigazolásában megjelölt napig várja 
vissza a bérelt dolgokat. Bérbeadó Bérlő jelenlétében megszámolja és átvizsgálja a 
kellékeket a kaució visszafizetésének megállapítása végett. Bérbeadó az esetleges 
káreseményről jegyzőkönyvet készít legalább egy tanú jelenlétében. 

Futárszolgálattal történő visszaküldés esetén Bérbeadó a rendelés visszaigazolásában 
megjelölt napra küldi a futárt a bérelt dolgok visszaszállítása végett. A termékek megfelelő 
csomagolása, ezzel együtt a csomag sérülésmentes visszaérkezése Bérlő felelőssége. A 
csomag(ok) visszaérkezését követően Bérbeadó a kellékeket megszámolja és átvizsgálja. 
Bérlő tudomásul veszi és elismeri, hogy Bérbeadó legjobb tudása szerint, a valóságot 
tükrözve állapítja meg a visszakapott kellék(ek) állapotát. Bérbeadó az esetleges 
káreseményről jegyzőkönyvet, valamint fotót készít legalább egy tanú jelenlétében. 

Amennyiben Bérlő a megjelölt időpontig nem szolgáltatja vissza a bérelt dolgot, vagy azt 
nem adja át a megjelölt határidőig a futárszolgálat munkatársainak, Bérbeadó kötbér 
felszámítására jogosult. A kötbér mértékét Bérbeadó napi 3000 Forintban állapítja meg, a 
határidőt követő nappal kezdődően. 



Panaszkezelés 

Bérlő köteles személyes átvétel és futáros kiszállítás esetén is a bérelt dolgokat tételesen 
átvenni. A bérelt dolgok elleni kifogást Bérbeadó a személyes átvétel során, futáros 
kiszállítás esetén pedig az átvétel napján írásban fogad el, reklamációra utólag lehetőség 
nincs. Bérbeadó a panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. 

Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a köztük felmerülő vitás ügyeket igyekeznek 
elsősorban megegyezéssel, peren kívül rendezni. Felek közti vitás kérdésekben illetékes: 
Pest Megyei Békéltető Testület.


