
1. Bevezetés 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.domes.hu 
weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő 
(továbbiakban: Bérlő) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon 
technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások 
nyújtják. A Bérlő a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben 
foglaltakat 

2. A Szolgáltató - bérbeadó 

Név: Domes Event Kft. 

Székhely: 1118 Budapest Torbágy utca 9. 

Levelezési cím: 1118 Budapest Torbágy utca 9. 

Üzlethelyiség címe: 1118 Budapest Torbágy utca 10. 

Képviselő neve: Domonkos Zsolt 

Cégjegyzékszám: 01-09-965781 

Bejegyző Bíróság neve: Budapest Törvényszéki Cégbíróság 

Adószám: 23444810-2-43 

Közösségi adószám: HU23444810 

Számlavezető pénzintézet:  CIB Bank Zrt. 

Számlaszám: 10701087-66663333-51100005 

IBAN számlaszám: HU  10701087-66663333-51100005 

E-mail cím: info@domes.hu 

Telefonszám: +36 30 572-4630 

3. A honlapon folytatott tevékenység 

Honlapunkon a tulajdonunkban lévő rendezvény bútorok és egyéb használati eszközök 
bérléséhez adunk segítséget, tehát értékesítés -eladás nem történik! Tevékenységi körünk, 
tehát egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése, raktározás-tárolás, ezzel 
összefüggő logisztikai tevékenység saját teherautóinkkal és kollegáinkkal. Kérésre 
információkat, műszaki adatokat ismertetünk a bérbe adott bútorokkal, eszközökkel 
kapcsolatban még. 



4. Felhasználási feltételek 

4.1. Felelősség 

A Bérlő a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a 
Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni 
károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az 
életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. 

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és 
hogy a Bérlő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. 

A Bérlő köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek 
jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse. 

A Bérlők által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például 
hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak 
tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló 
jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal. 

4.2. Szerzői jogok 

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb...) szerzői jogvédelem alá esik, 
így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos! 

 

A honlapon keresztül nem történik megrendelés, csak árajánlatkérés 
és kapcsolatfelvétel. 

4.3. A bérbe adott eszközök, bútorok  

Az általunk bérbe adott eszközök bérbe adásra készültek, használtak és folyamatos 
használatban vannak, igyekszünk az eszköz állagát folyamatos karbantartással fent tartani. 
Kollegánk az adott bútor jelenkori állapotáról kérésre felvilágosítást ad, illetve fényképet 
rendelkezésre bocsájt. 

5. Ajánlatkérés folyamata: 

A honlap termékbemutatási, és online ajánlatkérési lehetőséget biztosít a Bérlők számára. A 
honlapon a Bérlő menüpontok segítségével böngészhet. A bútorok kategóriarendszerbe 
sorolva találhatók meg. A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A 
keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen 
jelennek meg. 

 



5.1. Ajánlatkérés lehetőségei: 

5.1.1. Kapcsolat gombot választva rendezvényhez kapcsolódó kérdésekre (időpont, 
időtartam, helyszín) válaszolva és a bérelni kívánt eszközöket és mennyiségét plusz az 
elérhetőséget megadva a cégünkhöz email formájában megérkezik a megkeresés. 

5.1.2. Közvetlen mobiltelefonos, illetve emailes megkeresés.  

5.1.3. Kiválasztva a bútorokat, ezt virtuális kosárba rakva a válogatás végén, az ajánlatkérő 
elküldése előtt rendezvényhez kapcsolódó kérdésekre (időpont, időtartam, helyszín) 
válaszolva és az elérhetőséget megadva a cégünkhöz email formájában megérkezik a 
megkeresés, ezzel egy időben az ajánlatkérő megadott email címére automatikus összefoglaló 
emailt kap. A kategória nevére kattintva a benne szereplő termékek listája látható. Ha az adott 
kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő 
számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére 
klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről. A 
választott termék az AJÁNLATHOZ gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett 
a szükséges darabszám beállítható. A Bérlő a kosár tartalmát a Ajánlatkérés menüpont 
segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen 
mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével 
lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Bérlő a Szállítási információk gombra klikkelve 
folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra. 
Az ajánlat kérés következő lépéseként a Bérlőnek ki kell választania a számára megfelelő 
szállítási módot: ki és visszaszállítást a megfelelő adatok kitöltésével vagy raktári elszállítást. 
A Bérlő egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, 
és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza 
ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor az 
Ajánlatkérés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve 
e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-
mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt 
a Szolgáltató felé. 

5.2. A regisztráció  

A regisztráció esetén az alábbi adatokat kell a Bérlőnek megadnia: e-mail cím, név, 
telefonszám, számlázási cím.  Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása 
is szükséges. A sikeres regisztrációról a Bérlő e-mailben visszaigazolást kap. A Bérlő a 
regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új ajánlatkéréshez újra 
kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Bérlő felelős. A Bérlő felelős az 
adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy 
az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a 
regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Bérlő korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési 
folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható. A regisztrált ügyfeleknek 
a weblapra belépve egyedi általunk beállított nettó bérleti díjat kapnak, ezek darabárakat 
jelölnek a leírásnak megfelelő felszereléssel, minőségben. 

Megrendelési szándéktól függetlenül a Bérlő a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy 
a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok 



módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a 
leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon. 

Az árak megtekintéséhez szükséges a regisztráció. 

 

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás 

A Szolgáltató a Bérlőt 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Bérlő nem kapja ezt 
meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Bérlő mentesül ajánlati kötöttsége alól, a 
megrendelt termékeket nem köteles átvenni. 

A visszaigazoló e-mail tartalmazza az ajánlatkérés során megadott adatokat, a rendelési 
adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, 
valamint ezen felül a Megrendelő vagy Bérbeadó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit. 
Megállapodás akkor lép életbe a bérlésről, ha a bérlő ezt emailben a bérbeadó felé 
egyértelműen jelzi, megrendelés és az árajánlatot elfogadom szavak szerepelnek benne. A 
közbenső bérbeadás jogát szerződéskötésig - ajánlat visszaigazolásáig fenntartjuk, a kiajánlott 
árak saját raktárkészlet és szállítási kapacitás erejéig érvényesek. Az árkalkulációban szereplő 
tételeket nettó értékben, a rendelkezésünkre álló információk figyelembevételével készültek. 

5.3. Bérleti díjak, foglalás 

Az árak megtekintéséhez szükséges a regisztráció. A weblapon megadott árak, napi nettó 
bérleti díjak, Áraink bérleti díjként értendők. Foglalást a kijelölt bútorokra, megállapodás- 
megrendelés esetén tudunk biztosítani. 

5.3.1 Szállítási költség 

 A szállítás és installálási költség kalkulálása, minden esetben egyedileg történik, az alábbi 
feltételeket figyelembe véve: 

- raktárunktól való távolság 

- időszak leterheltség 

- szállítási kapacitás 

- eszközök mennyisége 

- behajtási, szállítási cím megközelíthetősége 

- napszak 

- kézi erő, kapacitás nagysága 

- személyzet, létszám 



- Ha a rendezvény helyszíne védett övezetben van, akkor a behajtási hozzájárulás költsége a 
megrendelőt terheli. 

Mivel a honlapon készlet megjelölés nincs, foglalásba a termékek a szerződés kötés után 
kerülnek a cég belső rendszerébe.  

5.4. A szerződés létrejötte 

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus 
úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, 
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 
2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a Bérlő és a 
vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 
hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a Bérlők jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 
2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 

A szerződés a felek által kölcsönösen elfogadott dokumentum, a kiszállítás- rendezvény napja 
előtt aláírással megerősítve. 

5.5. Szállítás 

Szállításainkat a cég tulajdonában lévő teherautókkal végezzük a szerződésben megadott 
szállítási címre (belföldön), céges alkalmazottakkal. A szállítás helyzetéről cégünknél 
érdeklődhet, teherautóinkban GPS jeladó van. 

A bútor átvételekor a Bérlő köteles megvizsgálni, hogy a bútort a céljának megfelelően tudja-
e használni, kollegáink a beüzemelésben segítenek, összerakást a megbeszéltek alapján 
intézik, használatra kész állapotban a megrendelt eszközt átadják. Amennyiben megítélése 
szerint az eszköz a bérlés céljára nem megfelelő, a Bérlő kérheti a szállítótól a jegyzőkönyv 
felvételét, a kiszállítást végző személy távozása után a Bérbeadó utólag mennyiségi és 
minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. 

Az időpontok betartása érdekében, kérjük, szíveskedjenek a rakodás, installálás feltételeit 
biztosítani, többek között az installálási területig a bejutást gumi kerekű árúszállító kocsikkal. 

Ha a rendezvény helyszíne védett övezetben van, akkor a behajtási hozzájárulás költsége a 
megrendelőt terheli. 

5.5.1. Személyes átvétel üzletünkben 

Lehetőség van a rendelés személyes átvételére is a műhelyünkben, a 1118 Budapest, Torbágy 
utca 10 alatt (térkép található a honlapon az üzlet pontos elhelyezkedéséről), hétköznap és 
munkanapokon 8:30 - 16:00-ig 

 

5.6. Számla 



Hibátlan teljesítés után, vagy kiszállítás vagy visszaszállítás  vagy visszavét után, a 
szerződésben foglaltak szerint a következő fizetési módokban történik a számlázás:  

- Készpénzben átadáskor (aláírt árajánlat és teljesítési igazolás mellett) bruttó 
végösszegben a Domes Event Kft által kiállított számlával 

- Proforma számla ellenében előutalással a rendezvény előtt (aláírt árajánlat és 
teljesítési igazolás mellett) bruttó végösszeggel Domes Event Kft által kiállított 
számlával 

- e-számlát küldve a megállapodott határidejű banki utalással (aláírt árajánlat és 
teljesítési igazolás mellett) bruttó végösszeggel Domes Event Kft által kiállítva 

- Számlát küldve a megállapodott határidejű banki utalással (aláírt árajánlat és teljesítési 
igazolás mellett) bruttó végösszeggel Domes Event Kft által kiállítva  

Az árajánlatban tételes fel vannak sorolva a megrendelt bútorok, eszközök és egyéb kért 
szolgáltatások, a számlán egy sorban eszközbérleti díj és kapcsolódó szolgáltatások 
szerepelnek. 

6.  Jogérvényesítési lehetőségek 

6.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja 

A Bérlő a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos Bérlői kifogásait az 
alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: 

Név: Domes Event Kft 

Levelezési cím: 1118 Budapest, Torbágy utca 9 

Telefonszám: +36 30 5724630 

E-mail cím: info@domes.hu 

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a 
szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a 
Bérlő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – 
melyet öt évig megőriz, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel. 

A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli 
panasz esetén helyben a Bérlőnak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább 
részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni. 

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával 
közölt szóbeli panasz esetén a Bérlő legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a 
jegyzőkönyv másolati példányát. 

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. 

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi 
azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. 



A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az 
intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. 

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Bérlőt. 

6.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek 

Amennyiben a Szolgáltató és a Bérlő között esetlegesen fennálló Bérlői jogvita a 
Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek 
állnak nyitva a Bérlő számára: 

 Amennyiben a Bérlő Bérlői jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni 
a lakóhelye szerint illetékes Bérlővédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a 
hatóság dönt a Bérlővédelmi eljárás lefolytatásáról. A Bérlővédelmi elsőfokú hatósági 
feladatokat a Bérlő lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt 
található: http://jarasinfo.gov.hu/ 

 Online vitarendezési platform 
Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a Bérlők beregisztrálhatnak, 
így 
ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat 
ezen 
keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a 
Bérlők 
tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. 
Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással 
kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online 
vitarendezés eszközét. 
A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a 
panasz 
kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. 
Az online vitarendezési platform itt érhető el: 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU 

 Bírósági eljárás kezdeményezése 

7. egyéb 

7.1. ÁSZF, árak módosítása 

A Szolgáltató jelen ÁSZFet, a honlapon bemutatott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat 
nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő 
közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes. 

7.2. Technikai korlátok 

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Bérlő részéről az Internet lehetőségeinek és 
korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a 



felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba 
észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást. 

7.3. Adatvédelmi szabályzat 

A szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el:  https://domes....  

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2018.01.01. 

 


