ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

1. Alapvető rendelkezések
1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat
értelmezésére

a

magyar

jog

az

irányadó,

különös

tekintettel

a

Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A
vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is
irányadók.
1.2. Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja a www.bonjourszalon.hu honlapon történő
közzétételének napja, azaz 2022.03.05. Az Ügyfél a vonatkozó bérleti szerződés
aláírásával elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, az
ÁSZF-et elolvasta, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és
kifejezetten elfogadta. Az Ügyfél a bérleti szerződés aláírásával tudomásul veszi,
hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a bérleti szerződés szerves részét, elválaszthatatlan
mellékletét képezi.
1.3. Fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, mely esetleges
módosítás tényét az Ügyfél kifejezetten elfogad. A hatályos ÁSZF folyamatos
elérhetősége a www.bonjourszalon.hu honlapon biztosított.
1.4. A szerződések tárgyát esküvői ruha, keringőruha, vagy szalagavató ruha képezi (a
továbbiakban együttesen: ”Bérelt termék(ek) / Termék(ek)”). A Bérlő elfogadja, hogy
bérelt terméket bérleti díj (a továbbiakban: ”Bérleti díj”) megfizetése útján lehet
bérelni. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a termékek, -így különösen a bérlésre kerülő
ruhák- különbözőképpen állnak a különböző testalkatú, ruhaméretű személyeken és
ennek megfelelően a fényképen látható termékhez képest a termék átalakításra
szorulhat, a Bérbeadó a terméket jó, esküvőre vagy szalagavatóra alkalmas
állapotban, szakszerű mosás illetve tisztítás és a szükséges átalakítások elvégzése
után adja át a Bérlőnek.

2. Szerződő felek

2.1. Jelen szerződési feltételek Páhn Éva kisadózó (székhely: 2440 Százhalombatta
Mérleg u 1., telephely: Százhalombatta, Damjanich u 29/a., adószám: 68194916-1-33
(továbbiakban „Bérbeadó) és az Ügyfél, mint Bérlő (a továbbiakban:”Bérlő”)(a
továbbiakban együttesen „Szerződő felek”) által kötött szerződésre, így különösen
esküvői ruha bérleti szerződésre, keringő ruha bérleti szerződésre, kellékekről szóló
bérleti szerződésre és minden egyéb bérleti vagy más szerződésre vonatkoznak. A
Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak a szerződések
esetleges módosításaira is.
•

A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szerződést a legalább 14. életévét
betöltött Bérlő köthet. A 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött személy
szerződéskötésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: ”Ptk.”)

3. Foglaló
3.1. Bérlő köteles a Bérbeadó részére, foglaló jogcímén – készpénzes fizetés esetén a
szerződés aláírásával egyidejűleg, átutalás esetén a jelen szerződés aláírását követően
legkésőbb 3 napon belül a Bérbeadó történő átutalás útján – megfizetni.
3.2. Amennyiben a foglaló teljesítése utalás után történik, a teljesítésre meghatározott
számla adatai:
Számlatulajdonos: Páhn Éva
Számlavezető bank neve: Takarék Bank
Számlaszám: 18203387-01596019-10010010
3.3. A foglaló a szerződés teljesülése esetén a bérleti díj részét képezi. Szerződő felek
kijelentik, hogy a foglaló jogi természetét ismerik, és így tudott előttük.
3.4. Amennyiben a szerződés teljesítése Bérbeadó hibájából hiúsul meg, akkor Bérbeadó
az átvett foglaló kétszeres összegét köteles visszafizetni, ha pedig a szerződés
teljesítése Bérlő hibájából hiúsul meg, akkor Bérlő a foglalót elveszti. Ha a szerződés
teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért egyik fél sem felelős, vagy mindkét fél
felelős, a foglaló visszajár Bérlő részére.

3.5. Amennyiben a ruha lemondása az esküvő dátumától számított 30 napon beül történik,
vagy a ruha nem kerül átvételre a megbeszélt időben, az esetben a foglalón felül a
Bérbeadó a ruha teljes bérleti díját kiszámlázza a Bérlő részére.

4. Óvadék
4.1. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérbeadó a bérelt termékek esetén, ha a
ruha jellege indokolja, óvadékot (= kaució, a továbbiakban: ”Óvadék”) kérhet. A
Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Óvadék összegét a Bérbeadó
egyoldalúan jogosult meghatározni. Ha a Bérlő a bérelt terméket a bérleti
szerződésben és a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint hiánytalanul, sérüléstől és
károsodástól mentesen, határidőben viszi vissza a Szalonba, az Óvadék összege a
Bérlő részére visszafizetésre. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha a Bérelt
termékben kár keletkezett, a Bérbeadó jogosult a kár összegét az Óvadék összegéből
levonni, a különbözetet a Bérlő részére kifizetni. A Bérlő ugyanakkor azt is
tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha a kár összege meghaladja az Óvadék összegét,
köteles a különbözetet megfizetni, azzal, hogy a kártérítés mértéke a bérelt termék új,
eladási árával megegyező összeg.

5. Rendelkezésre állás
5.1. Amennyiben a Bérlő által választott, megrendelés útján szállítandó ruha az esküvő
hetére tervezett ruhapróba időpontjára nem érkezik meg a Bérbeadóhoz, akkor a
Bérbeadó köteles ingyenesen – a Bérlő által a rendelkezésre álló ruhák közül
választott – másik ruhát a Bérlő rendelkezésére bocsátani és a szerződést ily módon
teljesíteni. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Bérbeadó teljesítésének ezen módját
szerződésszerű teljesítésként fogadják el. Amennyiben a Bérlő nem él ezzel a
lehetőséggel, akkor a szerződés meghiúsul, és a Bérbeadó köteles az átvett foglaló
kétszeres összegét megfizetni a Bérlő részére.
5.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglaltak bekövetkezése esetén, a
foglaló kétszeres összegének Bérbeadó általi megfizetésén felül, további kártérítésre a
Bérlő nem tarthat igényt.
5.3. A Bérbeadó kötelezi magát, hogy a Bérelt terméket a Bérlőnek legkésőbb a
rendezvény Szerződésben meghatározott időpontjának napján kiadja. A Bérlő

tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérelt terméket csak személyesen veheti át a
Bonjour Szalonban, a bérelt terméket harmadik személynek – beleértve a Bérlő
családtagjait is – nem adja ki.
5.4. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérelt terméket
rendeltetésszerűen köteles használni, egyben köteles a bérelt terméket a károsodástól
megóvni. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérelt terméket
nem jogosult harmadik személyre átruházni, eladni, elajándékozni vagy bármilyen
más jogcímen átruházni, továbbá nem jogosult zálogba adni, rajta kézizálogot
létesíteni vagy más módon megterhelni. A ruhában a bérlő változtatásokat nem
eszközölhet (mosás, vasalás, alakítás).
5.5. A Bérlő tudomásul veszi, hogy pénteki vagy hétvégi rendezvény esetében a bérelt
terméket a rendezvényt követő hétfői nap folyamán köteles visszaszolgáltatni a
Bérbeadó részére. A Felek rögzítik, hogy a bérelt terméket bárki visszaviheti. A
termék késedelmes visszavitele esetén bérlő a bérbeadónak a bérleti díj 20%-ának
megfelelő összeget köteles fizetni minden késedelembe esett nap után.

6. Bérleti díj
6.1. A Bérlő vállalja, hogy a Bérleti díjat a Bérbeadó részére a ruha kiadásával
egyidejűleg megfizeti A Bérbeadó a bérleti díj megfizetését követően a ruha kiadásra,
a bérleti díj átvételére és a számla kiállítására köteles.
6.2. A ruha kiadását követően a Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti díj összegére
semmilyen formában nem tarthat igényt.

7. Egyéb rendelkezések
7.1. Az ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog az irányadó.
7.2. Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi
részének érvényességét nem érinti (részleges érvénytelenség).
7.3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok
az irányadóak.
7.4. Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a ruha kiadását követően a
Bérbeadó nem felel semmilyen, a bérelt termék által a Bérlőnek vagy harmadik
személynek okozott károkért, így nem felel semmilyen testi sérülés (horzsolás, bőrpír,

seb vagy heg keletkezése, bőr vagy valamely testrész sérülése, stb.) miatt
bekövetkező vagyoni, nemvagyoni és egyéb kárért sem. Bérlő tudomásul veszi, hogy
az ezen sérülésekből adódó kártérítési vagy egyéb igényt sem polgári peres, sem más
jogi eljárásban nem érvényesíthet.

