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1. A alábbiakban részletezett Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) az 

egymással kölcsönös szerződésben álló felekre vonatkoznak. 

2. Egyrészről a laptopkolcsonzes.com internetes oldalon megrendelést 

leadó mindennemű természetes és jogi személyre (továbbiakban Bérlő) másrészről a 

laptopkolcsonzes.com internetes oldal üzemeltetőjére (továbbiakban Bérbeadó). 

3. Az internetes oldalon leadott minden megrendelésre annak leadási időpontjában 

érvényben lévő ÁSZF az irányadó. A rendelés leadásával az itt olvasott feltételeket a 

Vevő feltétel nélkül elfogadja.   

4. A rendelést leadó a rendelésének leadásával tudomásul veszi, hogy a bérlés 

megvalósulásához egyedi bérleti szerződést ír alá a Bérbeadóval a bérlés 

megkezdése előtt. 

5. A Bérbeadó bérbe adja a kizárólagos tulajdonát képező notebookot(okat) a 

megkötésre kerülő egyedi bérleti szerződésben foglalt paraméterekkel, és pénzügyi 

feltételekkel. 

6. A Bérlő az egyedi bérleti szerződésben részletezett laptopot/laptopokat az abban 

meghatározott bérleti díj ellenében, az ott meghatározott időtartamig bérbe veszi. 

7. A bérleti díj megfizetéséről a Bérbeadó minden esetben számlát állít ki. 

8. A bérbeadás időtartama minden esetben naptári napokra vonatkozik, a vissza hozatal 

dátumának napra pontosan egyeznie kell a bérlésben foglaltakkal, ellenkező esetben 

újabb bérleti időtartam kerül kiszámlázásra. 

9. A Bérlő a Bérbeadó részére óvadék jogcímén (hétköznapi megnevezése szerint 

letétként) átad egy meghatározott összeget. Az pontos összeg az egyedi bérleti 

szerződésben rögzítésre kerül. 

http://www.laptopkolcsonzes.com/
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10. Abban az esetben, és csak akkor, ha a bérelt laptopban, vagy annak részegységeiben 

a Bérlő kárt okoz – ide nem értendő a rendeltetésszerű használatból eredő 

értékcsökkenés –, úgy a Bérbeadó a letétként átvett összegből kártérítést vonhat le. 

Bérbeadó a letét összegéből kielégítést kereshet továbbá abban az esetben is, ha a 

Bérlő a bérleti díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget. Amennyiben a Bérlő 

befizetési kötelezettségeinek szerződésszerűen eleget tesz, és a bérelt notebookot 

rendeltetésszerűen használja, abban kárt nem okoz, akkor a Bérbeadó a letét teljes 

összegét köteles a szerződés megszűnésének napján a Bérlőnek visszaadni. 

11. A bérbeadásra kerülő számítástechnikai eszköz főbb paramétereit, gyári számát, 

kellékeit, és állapotát az egyedi bérleti szerződés tartalmazza. 

 

 


