
A Bérleti szerződés és az Általános Szerződési Feltételek kiegészítése a Járványügyi helyzet miatt 

 

1. Biztosíték (átfoglalásra) 

A Bérbeadó a Bérlő részére lehetőséget biztosít átfoglalásra amennyiben a Bérleti szerződésben foglalt eredeti időponttól eltérő napon, de még a 
2020/21-es tanévben (2021.06.18-ig) rendezi meg az iskola a bált a Járványügyi helyzet miatt. Ebben az esetben nincs adminisztrációs költsége 
az átfoglalásnak, időpontmódosításnak még akkor sem, ha csak az iskola saját hatáskörében dönt a módosításról a Járványügyi helyzet miatt. 

A Biztosíték (átfoglalásra),  aláírásommal igazolom, hogy ezt választom:    …………………………………. 

            Bérlő 

2. Extra Biztosíték (foglaló értékének átruházására) 

A Bérbeadó a Bérlő részére lehetőséget biztosít a befizetett foglaló összegének átruházására egy a Bérlő iskolájába járó, 2021/2022-es tanéven 
bálozó iskolatársukra, amennyiben az iskola a Szalagavató Bált a Járványügyi helyzet miatt nem rendezi meg a 2020/21-es tanévben 
(amennyiben megrendezésre kerül a bál 2020.06.18.-ig, akkor az 1. pontban leírtak az érvényesek). A Bérlő tudomásul veszi, amennyiben az 
„Extra Biztosíték”-ot veszi igénybe, akkor nem veheti igénybe a kedvezmény kupont, vagy bármely más akciót, azaz „Eredeti ár”-on bérli a 
Szalagavató Bálra az „Egyedi Keringőruháját”. Az „Extra Biztosíték” esetén, amennyiben a Szalagavató bál (2021.06.18-ig) nem kerül 
megrendezésre a Bérlő az eredeti bérleti szerződéssel, a hozzá tartozó blokkal, valamint az iskolájából hozott írásos, iskolai pecséttel ellátott 
igazolással a Szalonban tudja igazolni a Szalagavató Bál elmaradását, mely igazolások bemutatásának határideje: 2021.07.31. A fent említett 
összes dokumentum együttes bemutatása és a fenti határidő betartása esetén a Bérbeadó Kötelezi magát, hogy a Foglaló mértékével megegyező 
összegű utalványt ad át a Bérlőnek. Csak az ebben a pontban leírtaknak maradéktalanul és hiánytalanul megfelelő Bérlői teljesítés esetén köteles 
átadni az utalványt a Bérbeadó. Az utalvány csak és kizárólag a 2021/22-es tanévben használható fel a fent említett feltételekkel, különös 
tekintettel az új bérlő személyére, a bérlet tárgyára („Egyedi Keringőruha”) 

Az Extra Biztosíték (foglaló értékének átruházására), aláírásommal igazolom, hogy ezt választom: ……………………………….. 

            Bérlő 

3. Vegyes rendelkezések 

A Bérlőnek a szerződés aláírásakor kell döntenie, hogy mely Biztosítékot veszi igénybe, illetve, hogy nem veszi igénybe egyik Biztosítékot 
sem.. Ezt a döntését a Bérlő később semmilyen indokkal nem módosíthatja. Bérlő tudomásul veszi, hogy a Biztosítékok, akciók nem 
összevonhatók. Abban az esetben, ha a Bérlő a Biztosítékot (átfoglalásra) vagy Extra Biztosítékot (foglaló értéknek átruházására) választja, 
akkor a Foglaló semmilyen esetben sem jár vissza, egyéb esetekben az ÁSZF az irányadó. 

A Vegyes rendelkezéseket, elolvastam, megértettem és elfogadom     …………………………………. 

            Bérlő 

4. Általános Szerződési Feltételek tudomásul vétele 

A Bérlő tudomásul veszi, hogy jelen Bérleti Szerződésben foglaltakra vonatkozó szabályokat az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 
tartalmazza (Szalonban, www.szalagavato.hu honlapon található). Bérlő aláírásával igazolja, hogy elolvasta, megismerte és megértette az ÁSZF-
et és „A Bérleti szerződés és az Általános Szerződési Feltételek kiegészítése a Járványügyi helyzet miatt” kiegészítést, az ezekben leírtakat 
magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

Az ÁSZF-t elolvastam, megértettem és elfogadom      …………………………………. 

            Bérlő 

5. Általános tájékoztatás, megnövekedett várakozási idő 

A Járványügyi helyzet miatt Szalonunk is óvintézkedéseket hozott, többek között: 

• kötelezővé tette a maszk használatát minden munkatársának, bérlőnek és kisérőnek, 
• egy főben maximalizálta a kísérők számát, 
• belépéskor kötelező mindenkinek a kézfertőtlenítés 
• a Szalon területén egyszerre maximum 15 fő tartózkodhat 

 
Mindezek következtében előfordulhat, hogy különös tekintettel a ruha foglalásakor, szerződéskötéskor, ruha átvételekor, visszahozatalakor a 
várakozási idő meghosszabbodik. A keringőruhákat a lányoknak minden esetben személyesen kell átvenniük a bál hetében – az esetleges 
igazításokat akkor tudjuk elvégezni 
A bérlési feltételekről részletesebben Szalonunkban és honlapunkon olvashatnak, bármilyen kérdésük merül fel, kérjük hívjanak bizalommal a 
06 1 788-7240-es vagy a 06 70 316-1561-es számon. Bízunk benne, hogy a nehézségek ellenére jóhangulatú, nívós, emlékezetes bálokat tud 
rendezni majd minden iskola, és mielőbb visszatér az élet az eredeti kerékvágásba.  

Az Általános tájékoztatás, megnövekedett várakozási idő elolvastam, megértettem és elfogadom …………………………………. 

            Bérlő 

 

   

http://www.szalagavato.hu/


 

Általános Szerződési Feltételek 

1. Cégadatok 
Név: SENSATION GROUP Kft. 
Képviseli: Kállai Norbert Ákos ügyvezető 
Székhely: 1118 Budapest, Kaptárkő u. 2. V. em. 17. 
Cégjegyzékszám: 01-09-939593, Adószám: 22700375-2-43, Adószám: 22700375-2-43 
Telephely, Szalon: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 49. sz. I. em 
Elérhetőség: www.szalagavato.hu ,  info@szalagavato.hu,+36-70-316-1561, +36-1-788-7240 

 
2. Az ÁSZF a ruhák bérlésére vonatkozó szerződések elválaszthatatlan részét képezik. 

 
3. Ruhaszalon bérbe adja, a bérlő pedig bérbe veszi a bérleti szerződésben meghatározott ruhákat. A felek a bérleti szerződést írásban 

kötik meg. A bérleti szerződés tartalmazza többek között a ruhák típusát/név, darabszámát, bérleti díját. 
 

4. A bérleti díj mértékét típusonként, mennyiségenként és akciók szerinti árlistáját a weboldal tartalmazza. A bérleti díjak maximum 72 
órás bérleti időre vonatkoznak. Minden ezt meghaladó bérleti időtartam estében újabb bérleti szerződést kell kötni, ha erről a felek 
másképp nem rendelkeznek. 
 

5. A bérlő a bérleti díj (ezen belül foglaló), valamint kaució megfizetésére kötelezett. A bérleti díj (ezen belül foglaló) és a kaució 
mértékét és megfizetésének módját a bérleti szerződés tartalmazza. A bérleti szerződés teljesítésének meghiúsulásáért felelős személy 
az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni, jelen ASZF 14. pontjában foglaltak szerint, kivételt 
képeznek ez alól a „A Bérleti szerződés és az Általános Szerződési Feltételek kiegészítése a Járványügyi helyzet miatt” 
kiegészítésben foglaltak. 
 

6. Ha a felek másképp nem állapodnak meg, akkor a bérlő köteles a szerződéskötéssel egyidejűleg foglalót fizetni. A foglaló a bérleti 
díjba beleszámít. A bérlő köteles a bérleti díj fennmaradó részét legkésőbb a ruhák átadásakor kiegyenlíteni. 
 

1. A bérlő köteles legkésőbb a ruhák átvételekor óvadékot fizetni (kaució), ha erről a másképp nem állapodnak meg. A kaució mértékét a 
bérleti szerződés tartalmazza. A felek a kaució tekintetében a ruhák visszaszolgáltatásakor elszámolnak egymással. Ruhaszalon köteles 
a kaució teljes összegét a bérlőnek visszafizetni, ha az a ruhákat az kifogástalan állapotban szolgáltatja vissza. 
 

2. A bérlő köteles a ruhákban keletkezett kár megtérítésére. Ruhaszalon jogosult a ruhákban keletkezett károk (ideértve többek között a 
nem rendeltetésszerű használatból eredő extra tisztítási költséget is) értékét a kaucióból levonni, amennyiben a kaucióból ezt nem lehet 
kiegyenlíteni, akkor a bérlőnek a fennmaradó összeget meg kell fizetnie. 
 

7. A bérlő köteles az elvesztett vagy 14 napot maghaladó késedelmes visszaszolgáltatás esetén a ruhák és/vagy kiegészítők eszmei 
értékét megtéríteni. A ruhák eszmei értékét az ÁSZF I. számú melléklete tartalmazza. 
 

8. Az elvesztett, vagy visszaszolgáltatni elmulasztott ruhák értékét a Ruhaszalon jogosult a kaucióból levonni. Az elvesztett vagy 
visszaszolgáltatni elmulasztott ruhák kauciót meghaladó értékét a bérlő köteles teljes egészében megtéríteni. 
 

9. A bérlő a ruhákat megtekintett állapotban veszi bérbe. Ruhaszalon a ruhákat a rendeltetésszerű használatnak megfelelően állapotban 
bocsátja a bérlő rendelkezésére. 
 

10. A bérlő a bérleti szerződésben meghatározott időtartamra veheti igénybe a ruhákat. A bérleti szerződés magában foglalja a 
késedelmes és/vagy hiányos visszaszolgáltatás szankcióit. 
 

11. Ruhaszalon köteles a bérleti szerződésben meghatározott helyszínre szállítani a ruhákat. Ha felek nem állapodnak meg a kiszállítás 
helyét illetően, akkor a bérlő az alábbi helyen veheti át a Szalon által meghatározott időpontban: 1065 Bajcsy-Zsilinszky út 49. sz. 
I.em. 
 

12. A ruhák általános bérleti ideje 3 nap, ha a felek a bérleti szerződésben másképp nem rendelkeznek. 
 

13. Bérlő a kölcsönzés időtartama alatt köteles a ruhákat rendeltetésszerűen használni, épségüket megőrizni, illetve azokat a szerződésben 
meghatározott időpontban a Ruhaszalon részére visszaadni, ellenkező esetben a bérlő ezek elmulasztásából eredő, a kaució összeget 
meghaladó kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik. 
 

14. A bérlő a kölcsönzés lemondása esetén kártérítést (bánatpénz) köteles fizetni Ruhaszalonnak az alábbiak szerint. A bérelt ruha/ák 
átvételének időpontját megelőzően a bánatpénz mértéke: 

• 30, vagy azt meghaladó nappal a bérleti díj 50 %-a de minimum a foglaló mértéke 
• 29-15 nappal a bérleti díj 75%-a de minimum a foglaló mértéke 
• 14-0. nappal a bérleti díj 100%-a de minimum a foglaló mértéke 

 
15.  A bérleti szerződés fennállása alatt a ruhák másra át nem ruházhatók, nem zálogosíthatók és nem értékesíthetők.  

 
16.  Ruhaszalon jogosult a ruhák átadását megtagadni, mindaddig, amíg a bérlő a teljes bérleti díjat ki nem egyenlíti. 

 
17.  A bérbeadó a bérlő részére reklám és egyéb információs leveleket (email/sms/postai) küldhet. Ezt a bérlő a bérleti szerződés 

aláírásával engedélyezi. 

http://www.szalagavato.hu/
mailto:info@szalagavato.hu


 
18.  A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadóak. 


