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Bevezetés
Ezen Általános Szerződési Feltételek továbbiakban:(szerződési feltételek) a
www.kellegyeszkoz.hu továbbiakban:(kellegyeszkoz.hu) oldalon folytatott
tevékenységgel kapcsolatban nyújt szabályozást a felhasználók számára. A
szerződési feltételek 2022.január 1-től hatályos, visszavonásáig. szerződési
feltételek egyoldalú megváltoztatására a Selicon Kft. fenntartja a jogot,
amennyiben ezen jogával él úgy minden érintett részére értesítést küld a
módosult tájékoztatóval kapcsolatban.

Szolgáltató
Név: Selicon Kft.
Székhely: 2030 Érd Sóskúti út 24
Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság
Cégjegyzékszám: 13-09-204258
A bejegyzőbíróság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróság
Adószám: 27335446-2-13
E-mail: info@kellegyeszkoz.hu

Szolgáltatás célja
A kellegyeszkoz.hu egy bérbeadási platformot üzemeltet. Ennek a célja, hogy a
bérlő igénybe tudja venni a bérbeadó eszközeit online módon. A foglalás és a
tranzakció mind online térben történik az átvétel pedig már offline. A
kihelyezett dobozokban előre elhelyezett eszközöket tudja a bérlő igénybe
venni. A fő célja a szolgáltatásnak, hogy a bérlő anélkül tudjon szükséges
gépeket igénybe venni, hogy arra nagyobb összeget kellene szánnia így csak a
napi bérleti díj az amiért mind a szolgáltatást és mind az eszközt igénybe
veheti.

Panasszal kapcsolatos ügyintézés
• A szolgáltató írásos úton, e-mailben vagy postai úton fogadja a
panaszokat. E-mail-ben küldött panaszokat a info@kellegyeszkoz.hu
címre tudja megküldeni. Postai úton tett panaszát a cég székhelyére
címzett levéllel tudja megtenni (tértivevényes levélben, melyet sikeresen
kézbesítettek és a panaszkezelés kezdete, az átvétel időpontja).
• A panaszkivizsgálás törvényielőírásait betartva a panaszkézhezvételétől
számítva 30 nap.
• Panasz esetén válaszcím megjelölésé elengedhetetlen.
Az Ön személyes adataival való rendelkezést a jogorvoslati lehetőségek
fejezetben találja.

Számlázással kapcsolatos ügyintézés
Számlázási adatokat a vizsgautvonalak.hu oldalon, a regisztrációt követően a
tranzakció elött kell megadni. Probléma esetén az info@kellegyeszkoz.hu
címre írják meg észrevételüket kérésüket.

Tiltott magatartás
• Tilos a kellegyeszkoz.hu oldalon közétett tartalmakat másolni. Ideértve
minden nemű grafikai elemet, képi anyagot, hangot.
• Tilos a kellegyeszkoz.hu oldalon közétett tartalmat közzé tenni
magánúton és szélesebb körben terjeszteni.
• Tilos a felhasználónak, a fiókját megosztania és ezáltal több személy
számára hozzáférést biztosítani egy fiókon keresztül.
• Tilos, a kellegyeszkoz.hu -ról videót képet készíteni és saját
tartalomként megosztani vagy felhasználni.
Minden nemű tiltott tevékenység és engedély nélküli felhasználás
feljelentést von maga után.

Adattovábbítási

Eszközök kölcsönzési feltételei
tájékoztató

Tudomásul veszem, hogy a Selicon Kft. 2030 Érd Sóskúti út 24. adatkezelő
által a www.kellegyeszkoz.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi
személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó
részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:
bankkártyaadatok, név, számlázási cím/adatok. Az adatfeldolgozó által
végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay
Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:
http://simplepay.hu/vasarlo-aff

A gépek bérlése és használatával kapcsolatos tudnivalók
A gépeket a használati útmutatónak megfelelően, annak iránymutatása
mellett lehet csak használni. Mindennemű rendellenes használatból
eredő kár a bérlőt terheli.
A gépek napi bérleti díja az Áfá-t tartalmazzák.
Érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya szükséges a kölcsönzési
szerződéshez.
•
•

A gépekhez írásos tájékoztatót adunk, valamint videó formájában
bemutatjuk azok rendeltetésszerű használatát.
A gépeket védeni kell a fagytól, esőtől.

Csak a szállítási és a kölcsönzési díjat kell fizetni, kauciót nem kérünk!

Bérleti szerződés feltételei
1. A szerződés alapján a Selicon Kft. (2030 Érd, Sóskúti út 24., adószám:
27335446-2-13), továbbiakban: Bérbeadó, a bérbe vevő, továbbiakban:
Bérlő időleges használatába adja a Bérleti szerződésben megnevezett
üzemképes, tiszta állapotban lévő bérleti tárgyat. A Bérlő a megnevezett
eszköz(ök), tartozék(ok) hiánytalan átvételét elismeri amennyiben az
átvétel időpontjában nem jelzi a bérbeadó számára a hiányt.

Bérlés folyamata:
A bérelt eszközök átadását a bérbeadó vállalja az előre megbeszélt
helyszínen. A Bérlő kijelenti, hogy a foglalás megkezdése elött tájékozódott az
árakról és a szerződési feltételekről azokat elolvasta értelmezte és
megértette. Az eszköz lefoglalása és kifizetése után magára nézve
hatályosnak tartja az ÁSZF-et.
Bérlési feltételek, szükséges okmányok:
Az eszköz bérléséhez érvényes személyi igazolványra van szükség.
Személyi feltételek:
Bérlő lehet minden 18 év feletti, magyarországi bejelentett lakcímmel
rendelkező magyar állampolgár vagy Társaság, aki érvényes okmányokkal,
illetve adószámmal rendelkezik.
2. A Bérbeadó jogosult a Bérlőnek a Bérleti szerződésben foglalt azonosító

adatainak és egyéb elérhetőségeit ellenőrizni, hogy azok a valóságnak
megfelelnek-e. A Bérbeadó a Bérlő adatait titkosan kezeli az adatkezelési
tájékoztató szerint.
3. A bérleti idő a Bérleti szerződésben meghatározott időpontig áll fenn, mely

időszakra a kölcsönzési díj előre fizetendő. A kifizetett bérleti idő lejártával
a Bérlő köteles a bérelt tárgyat üzemképes, tiszta állapotban
visszaszolgáltatni. A Bérlő fizetési kötelezettsége mindaddig fennáll, amíg
a kibérelt eszköz(öke)t a bérlés helyszínén vissza nem szolgáltatja.
4. A Bérlő a bérelt tárgyat a kezelési utasításoknak megfelelően rendeltetés

szerűén használhatja. Felelős minden olyan kárért, amely a
rendeltetésellenes használat következménye. Meghibásodás vagy rongálás
esetén a Bérlő köteles a Bérbeadót azonnal tájékoztatni.
5. A Bérlő a bérleti tárgyon javítást nem végezhet. A bérleti tárgy megbontása

esetén a Bérlőt teljes anyagi felelősség terheli. Ha a bérleti tárgy a Bérlőnek
felróható okból meghibásodik a Bérlő köteles a javítási költségeket és
egyéb igazolt kárt megtéríteni pl. bevételkiesést.
6. A bérlő a bérelt készüléket harmadik személynek nem adhatja át, a bérlési

idő alatt bekövetkezett valamennyi nem rendeltetésszerű használat miatt
bekövetkezett kárért felelős! A bérbeadó nem felel az előre nem látható,

emberi erővel el nem hárítható, neki fel nem róható (vis major)
káreseményekért. Az említett felelősségkorlátozások magában foglalnak
minden kártérítési és kártalanítási igényt. Az említett
felelősségkorlátozások érvényesek a Bérbeadó minden munkatársára, és
más, a bérbeadó által megbízott harmadik személyre is.
7. Ha a Bérlő a bérleti idő lejártakor a bérleti tárgyat a bérbeadó írásbeli

felszólítása ellenére sem szolgáltatja vissza, a Bérbeadó jogosult azt a
Bérlőtől elszállítani.
8. Ha a bérleti tárgy visszaszolgáltatása meghiúsul, illetőleg elvész vagy

használhatatlanná válik a Bérlő köteles a hátralék befizetésén túl a bérleti
tárgy mindenkori beszerzési értékét megfizetni.
9. A Bérbeadó jogosult a Bérleti szerződés azonnali felmondására abban az

esetben:
•
•

Ha a Bérlő a szerződésben vállalt kötelezettségeit megszegi különösen,
ha a bérelt tárgyat nem megfelelően kezeli.
Ha más körülményekből kiderül, hogy a Bérlő megkísérli
megakadályozni a bérelt eszközök ellenőrzését, vagy fennáll a veszélye
az eszközök elbirtoklásának.

10. A Bérbeadó fenntartja a jogot a bérbeadástól való elállásra abban az

esetben:
•
•

•

Ha más körülményekből kiderül, hogy a Bérlő a vállalt kötelezettségeit
nem tudja teljesíteni.
Ha egyértelműen megítélhető, hogy a bérlő a készülék használatához
nem rendelkezik a szükséges minimális tudással, illetve bármilyen
körülményből arra következtet, hogy az eszköz rendeltetésszerű
használata, vagy visszaszállítása bizonytalan.
Ha a bérbeadó úgy ítéli meg, hogy az eszköz épsége és értékmegóvása
nem biztosított a bérlés teljes tartamára.

11. A Bérlő a Bérleti szerződés megkötésekor az eszközök szakszerű

kezelésére írásban, valamint videó formájában ki lett oktatva, melyet a gép
átvételével elismer. Amennyiben kérdés merül fel a bérlőben az eszköz
használatával kapcsolatban úgy azt a gép átvétele elött jelezheti melyet a
bérbeadó köteles megválaszolni. Amennyiben kérdés nem merül fel a bérlő
részéről úgy ráutaló magatartása által a bérlő elismeri, hogy a bérelt
eszközt maradéktalanul a leírásoknak megfelelően tudja kezelni és
használni.

12. A bérbeadó semmilyen kárért nem vonható felelősségre a helytelen és

szakszerűtlen eszközhasználat következtében. A bérlő felelőssége, hogy
az adott eszközt az adott célra használhatja-e.
13. A bérelt eszközt a bérlést követően a bérbeadó a visszahelyezés után a

gépet ellenőrzi és amennyiben sérülést vagy rongálás nyomát véli
felfedezni úgy jegyzőkönyvet vesz fel a kárról. A jegyzőkönyv felvételéről a
bérlőt email-ban tájékoztatja, valamint a várható javítási költségekről. A
bérbeadó szervízben javíttatja az eszközeit így ennek a többletköltsége a
bérlőt terheli. Amennyiben a szervízbe szállítás után felmérték a kár pontos
összegét úgy a bérbeadó a bérlőt írásban tájékoztatja haladéktalanul, de
maximum 2 azaz kettő munkanapon belül. Amennyiben elem csere
szükséges az eszközön és ez károkozásból vagy nem rendeltetésszerű
használatból ered úgy a kár összege a mindenkori gyártó által feltüntet
gyári alkatrészek ára mely kiegészül a javítási költségekkel továbbá a
bérbeadó cég igényt tarthat a gép kiesése által elmaradt bevételre is.
Ennek a számítása az elmúlt egy hónap átlaga alapján kerül kiszámításra.
A tájékoztatóval együtt pedig a számlát is megküldi a bérlő számára melyet
5 azaz öt naptári napon belül a Selicon Kft. számlaszámlára átutalással
rendezni köteles. Amennyiben a hátáridőt elmulasztja és nem kerül
kiegyenlítésre a számla úgy a bérbeadó elismeri a tartozása fennállását
melyet a bérbeadó cég jogi úton érvényesíthet a bérlővel szemben.
14. Jelen Bérleti szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári

Törvénykönyvben foglaltak az irányadóak. A szerződésből származó per
esetén a Pesti Központi Kerületi Bíróság a kizárólagos illetékes.

