
4M Magyarország Alapítvány
Bérleti szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

1. Jelen  „Bérleti  szerződésre  vonatkozó  Általános
Szerződési  Feltételek”  (a  továbbiakban:  ÁSZF)  a  4M
Magyarország  Alapítvány  (székhely:  1136  Budapest,  Felka
utca 4. 2. em. 4. ajtó, adószám: 19250007-1-41, nyilvántartási
szám:  01-01-0012938,  képviseli:  Hamar  Dániel,  a
továbbiakban: Bérbeadó) által Bérelt felszerelés Bérlő részére
történő  bérbeadása  kapcsán  a  bérlés  általános  feltételeit
tartalmazza.
2. Bérbeadó a bérleti  szerződésben és a  jelen ÁSZF-ben
foglaltak szerint bérbe adja, Bérlő ismert állapotban,  túrázás
céljára bérbe  veszi  a  fentiekben  meghatározott  Bérelt
felszerelést.  A Felek közötti  a bérleti jogviszony határozott
időre, a Bérbeadó által szervezett és a Bérlő által kiválasztott
túra  (XCC,  Apa/Fia  kihívás,  Arise  stb.),  illetve  az  azon
történő részvétel idejére jön létre. A határozott idő lejártával –
a  túra  végével  –  a  bérleti  szerződés  megszűnik.  A  bérleti
szerződés  a  www.4mhu.com weboldalon  történő  online
regisztrációs  formában,  a  megrendelés  leadásával  és
elküldésével, valamint a bérleti díj átutalásával jön létre a Felek
között. A megrendelés elküldésével a Bérlő a jelen ÁSZF-ben
foglaltakat,  valamint  a  Bérbeadó Adatkezelési  tájékoztatóját,
továbbá a jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja.
3. Felek rögzítik, hogy a Bérlő a Bérelt felszerelést tiszta,
használatra  alkalmas  állapotban  veszi  át,  amelyet  a  bérleti
szerződés  aláírásával,  a  Bérelt  felszerelés  átvételekor
kifejezetten  elismer.  Bérbeadó  a  Bérelt  felszerelés  helyes
használatát,  tárolását  a  Bérlő  részére  megmutatta,  melyet
Bérlő  a  bérleti  szerződés  aláírásával  kifejezetten  elismer  és
tudomásul  vesz.  Ennek  keretében  Bérlő  kijelenti,  hogy  a
Bérelt felszerelés kapcsán az alábbi tájékoztatást megértette és
tudomásul vette, magára nézve kötelezőnek fogadja el:

- Hálózsák:   az  állagmegóvás  érdekében  a  hálózsákot  a
hátizsákban  célszerű  tárolni,  amennyiben  ez  nem
lehetséges,  akkor  duplán  vízhatlan  zsákban  kell  a
hátizsák  külsejéhez  rögzíteni.  Higiéniai  okokból  a
hálózsáklepedő használata kötelező, amit a hálózsákkal
együtt  biztosít  a  Bérbeadó.  Tulajdonságok:  múmia
kialakítás, 0 °C hőmérséklet komfort, -5 °C hőmérséklet
határ, -23 °C hőmérséklet limit, 1500 g súly, 36 x 24 cm
csomagméret.

- Matrac:   az  állagmegóvás  érdekében  vízhatlan  zsákban
kell a hátizsák külsejéhez rögzíteni.  Zajo Hike 1.8 Fold
típus,  tulajdonságai:  zártcellás  habszivacs,  R  2.6
hőellenállás, 183 x 57 cm méret, 404 g súly, 16 x 57 x
12.5 cm csomagméret.

- Sátor:   az állagmegóvás érdekében a sátrat a hátizsákban
célszerű tárolni,  amennyiben ez nem lehetséges,  akkor
vízhatlan  zsákban  kell  a  hátizsák  külsejéhez  rögzíteni.
Zajo Norsk 2 Neo típus, tulajdonságai: 2 személyes, 2
db bejárat előtérrel, 3 kg súly, 54 x 17 cm csomagméret.

- Hátizsák:   Zajo  Lhotse  65,  tulajdonságai:  65  L
űrtartalom,  2220  g  üres  tömeg,  integrált  esőhuzat,
állítható hátrész.

4. Bérlő  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  Bérelt
felszerelést rendeltetésszerűen, a tőle elvárható gondossággal
és kizárólag a Bérbeadó által szervezett túrán való részvétel
során  használja,  a  fentiek  szerinti  állagmegóvási
kötelezettségének  maradéktalanul  eleget  tesz.  Bérlő  a
Bérbeadó írásbeli  engedélye nélkül a Bérelt felszerelést  nem
adhatja  használatba harmadik  személynek,  nem használhatja
az  alaprendeltetésnek  nem  megfelelő  módon  és  nem

alakíthatja át. A bérleti szerződés megszűnésekor, azaz a túra
végén a Bérlő köteles a Bérelt felszerelést használatra alkalmas
állapotban a Bérbeadónak visszaszolgáltatni.
5. Felek  megállapodnak,  hogy  a  Bérlő  az  1.  pontban
megjelölt időtartamra a bérleti szerződésben és jelen ÁSZF-
ben rögzített Bérleti díj teljes összegét a Bérbeadó honlapján
történt foglaláskor átutalással  köteles megfizetni  a Bérbeadó
részére.
6. Felek  megállapodnak,  hogy  Bérlő  a  www.4mhu.com
weboldalon  rögzített  összegű  Kauciót  a  bérleti  szerződés
aláírásával  és  a  Bérelt  felszerelés  átvételével  egyidejűleg,
készpénzben köteles megfizetni a Bérbeadó részére. A Kaució
összegét  –  a  Bérelt  felszerelés  visszaadáskori  állapotától
függően,  annak  esetleges  sérüléseinek  kijavítására  fordított
összeg,  valamint  késedelmes  visszaadás  esetén  a  késedelmi
kötbér  levonása  után – Bérbeadó az  eszköz  visszaadásakor
készpénzben visszafizeti Bérlő részére.
7. A  Bérbeadó  nem felelős  az  esetleges  szerződésszegés
következményeként  a  Bérlő  oldalán  felmerülő
következménykárokért, azaz semmiféle veszteségért, kárért, a
Bérlő  vagyonában  keletkezett  egyéb  károk  és  az  elmaradt
vagyoni előny megtérítésért.
8. Amennyiben  a  Bérelt  felszerelés  a  Bérlő  hibájából
megsemmisül, elvész, használhatatlanná válik, vagy a Bérlő azt
nem adja vissza a Bérbeadónak, a Bérlő köteles annak értékét
(a  Kaució  összegét  felül)  Bérbeadó  részére  haladéktalanul
megtéríteni. Megsemmisülés, lopás és rongálás esetét, az erről
való tudomásszerzést követően azonnal köteles jelezni a Bérlő
a Bérbeadónak.
9. Amennyiben  Bérlő  a  Bérelt  felszerelés
visszaszolgáltatásával,  illetve  a  bérleti  szerződésből  vagy  a
jelen  ÁSZF-ből  fakadó  bármely  kötelezettségével
késedelembe esik, úgy napi 1000,- Ft,  azaz napi 1000 forint
összegű  kötbért  köteles  Bérbeadónak  fizetni  a  késedelem
idejére vonatkozóan.
10. Felek a bérleti szerződés felmondását a határozott időre
tekintettel  kizárják.  Amennyiben  Bérlő  a  Bérbeadó  által
szervezett és a Bérlő által kiválasztott túrán önhibájából nem
vesz  részt,  úgy  az  általa  korábban  megfizetett  Bérleti  díj
1000,- Ft adminisztrációs díj visszatartásával visszajár.
11. Felek  kijelentik,  hogy  a  jelen  szerződést  megelőző
tárgyalások során kölcsönösen tájékoztatták  egymást  a  jelen
szerződést  érintő  lényeges  kérdésekről.  Jelen  szerződés
bármely módosítását vagy kiegészítését írásban kell megtenni
és az csak valamennyi Fél aláírása után lép hatályba. Felek a
közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen
tárgyalásos úton rendezik.
12. Bérlő  kijelenti,  hogy  nagykorú  magyar  állampolgár  és
cselekvőképességében  nem  korlátozott.  Bérbeadó  kijelenti,
hogy Magyarországon bejegyzett és jogszerűen működő jogi
személy.
13. A jelen szerződésre a magyar jog az irányadó. A jelen
szerződésre  egyebekben  a  Ptk.,  valamint  a  Bérbeadó
rendezvényekre  vonatkozó  Általános  Szerződési  Feltételei
valamint a Bérbeadó Adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak
az irányadóak. A Bérbeadó a jelen szerződés időtartama alatt
bármikor  jogosult  az  ÁSZF-et  egyoldalúan  módosítani,
amelyet  a  Bérlő  tudomásul  vesz.  Az  ÁSZF  mindenkor
hatályos példánya a Bérbeadó honlapján érhető el.
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http://www.4mhu.com/
https://www.zajo.net/hu/hatizsakok/lhotse-65-backpack-black.p6472-1.html
https://www.zajo.net/hu/outdoor/norsk-2-neo-tent-lime-green.p6517-21.html
https://www.zajo.net/hu/matracok/hike-1-8-fold-matt-orange.p8846-5.html
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