
Általános Szerződési Feltételek  

(Hatályos: 2021. december 1. napjától)  

1. Bevezetés  

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a 

www.bakonybox.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás 

igénybevételének Bérlő (a továbbiakban: Bérlő) általi használatának feltételeit.  A 

honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. Bérlő 

alatt értjük valamennyi természetes és jogi személyt, valamint a jogi személyiséggel 

nem rendelkező jogalanyokat.  Kérem, hogy a foglalást megelőzően olvassa végig jelen 

dokumentumot. 

2. A Szolgáltatást nyújtó 

Vállalkozó:     Bereczki Zoltán e.v. 

Székhely:     8420 Zirc, Arany János utca 2. 

Levelezési cím:   8420 Zirc, Arany János utca 2. 

Nyilvántartási szám:   52270912 - Belügyminisztérium 

Adószám:     68800714-1-39 

Bankszámla szám:    11748117-21441945 

Web oldal:    www.bakonybox.hu 

E-mail címek:         

      a) kölcsönzés:   info@bakonybox.hu 

      b) egyéb szolgáltatás:  bereczkizoltan1972@gmail.com 

Telefonszám:    +36-20/313-3222 

 

 

3. Tárhelyszolgáltató:  
 
Szolgáltató neve:    UNAS Online Kft. 

Székhelye:     H-9400 Sopron, Kőszegi út 14. 

Adószáma:     14114113-2-08 

Cégjegyzékszám:    08-09-015594 

Nyilvántartó hatóság:   Győri Törvényszék Cégbírósága 

Nyilvántartásba vétel dátuma:  2007.11.29. 

E-mail:     unas@unas.hu 

 

4. Kölcsönzés feltételei: 

Felhívom a Bérlő  figyelmét, hogy a telefonon, online vagy szóbeli foglalásokat csak 

tájékoztató jellegűnek veszem mind addig, amíg a bérleti díj vagy kaució egy részével 

nem erősítik meg a bérlési szándékot! 

Magánszemély esetén: 

• Érvényes személyi igazolvány vagy jogosítvány, 
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• Lakcímkártya, 

• 18. életév betöltése, 

• Kaució, 

• Telefonos elérhetőség, ami a bérlőnél csörög. 

Cég esetén: 

• Cégkivonat 

• Aláírási címpéldány   

Átvevő személytől: 

• Érvényes személyi igazolvány vagy jogosítvány, 

• Lakcímkártya  

• Kaució 

• Telefonos elérhetőség, ami a bérlőnél csörög 

 

5. Kölcsönzés menete: 

5.1. A Bérlő jelezheti a bérlési szándékát: 

a) a Honlapon „Kölcsönzési űrlap” kitöltésével, 

b) az info@bakonybox.hu email címen, vagy 

c) telefonon: +36-20/313-3222. 

 

5.2. A bérlésre vonatkozó visszajelzést követően a lefoglalás a bérleti díj befizetésével 

történik. A bérleti díj befizethető készpénzben előre egyeztetett időpontban a 

székhelyen, banki befizetéssel/átutalással. 

 

5.3. A bérlési idő kezdetekor a kaució megfizetése után a bérelt termék felszerelését – 

előre egyeztetett időpontban - térítésmentesen végzi el a vállalkozó. A bérelt eszköz 

átvétele és felszerelése előre egyeztett időpontban hétköznap általában 16 óra után, vagy 

hétvégén lehetséges. 16 órát követően történt felszerelés esetén aznapra bérleti díj nem 

kerül felszámításra. 

 

5.4. A bérlési idő végén a Bérlő a bérelt tetőboxot vagy kerékpártartót sérülésmentesen, 

hibátlan állapotában visszahozza a székhelyre (a tetőbox vagy kerékpártartó 

díjmentesen leszerelésre kerül) a kaució teljes összege azonnal visszafizetésre kerül. 

 

5.5. A bérleti díj a megjelölt elvitel és vissza hozatal között eltelt időre a termék 

foglalására szolgál, így az el nem szállított, de le nem mondott, vagy az elszállított, de 

nem használt vagy előbb visszahozott termékre is meg kell fizetni, mivel az a bérlőnek 

van fenntartva. 

 

 

6. Egyéb fontos tudnivaló: 
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• A tetőboxok az autók 95%-ra felszerelhetőek a különböző távolságú 

keresztrudakra gond nélkül. Problémát jelenthetnek a nagyon közel lévő 

keresztrudak. Pl. a pickup és a coupe autóknál. 

• A tetőboxokkal 130 km/h sebességgel teljesen nyugodtan lehet autózni, 

természetesen a KRESZ szabályainak megfelelően.  

• A tetőbox, kerékpártartó felszerelését követően az autó magassága 

megnövekedik! 

• A tetőboxról és a kerékpártartóról hosszú utazást követően a célba 

érkezéskor, garázsba vagy beállóba történő bejárásakor se feledkezzen meg 

róla! 

A szokásos alacsonyabb helyeken autója nem biztos, hogy elfér. 

(kapubejárók, garázs ajtók, fák). 

7. Káresemény: 

• Használat közben előfordulhat más által vagy a Bérlő saját hibából 

keletkező káresemény.  

• A bérelt tetőbox vagy kerékpártartó használata közben keletkezett károkért 

a Bérlő felel, így a kölcsönzéskor fizetett kaució összegén felül is köteles a 

teljes kárt megtéríteni! A nem körültekintő közlekedés vagy nem megfelelő 

használat során bekövetkezett károkozásnál a Bérlőt tovább terheli a javítás 

ideje alatt kieső bérleti díjak összege is! Bérbe adó a helyreállítás költségét a 

javítási számlával bizonyítani köteles. A javítások csak szakszervizben 

végezhetőek el! 

• A Bérlő az bérelt eszköz esetleges ellopása/eltűnése esetén a keletkezett kárt 

köteles megtéríteni! 

• Felhívjuk a Bérlő figyelmét, hogy az eszközök bérlési ideje alatt teljes 

anyagi, erkölcsi és jogi felelősséggel tartozik, valamint tudomásul veszi, hogy 

a foglalás leadásával, továbbá a szerződés aláírásával hozzájárul személyi 

okmányai másolására, illetve szükség esetén a hivatalos szervek (rendőrség, 

bíróság) részére történő átadásával. 

• Bérlő elfogadja, hogy a bérelt eszközről átadás-átvételkor fénykép is 

készülhet. 

• A Vállalkozó a bérléssel kapcsolatos vitás estek rendezésére a Zirci 

járásbíróság, illetőleg a Veszprémi Törvényszék illetékességét köti ki. 

 

 

 

 

 

 


