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Általános Szerződési Feltételek 
 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az Orrlabda.hu Korlátolt Felelősségű 
Társaság (a továbbiakban: Bérbeadó), a nyitva tartó üzletben ("Grinder Fitness & Cafe Shop" 1027 
Budapest Frankel Leó út 7.) történő bérlésre érvényes és hatályos. Jelen ÁSZF hatálya Bérbeadóval 
kötendő sporteszköz bérlésből fakadó történő jogviszonyokra terjed ki. 

  
Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról és letölthető az alábbi linkről: 
http://www.waterrower.hu www.orrlabda.hu  
  
I.  BÉRBEADÓ ADATAI 

 A Bérbeadó neve:   Orrlabda.hu Korlátolt Felelősségű Társaság.  
A Bérbeadó székhelye: 2500 Esztergom, Czuczor Gergely utca 3. 
A Bérbeadó elektronikus elérhetősége: sales@waterrower.hu  
Cégjegyzékszáma:  11 09 021802 
Cégbejegyzés:  Tatabányai Törvényszék Cégbírósága 
Adószáma:   24372316-2-11. 
Képviseli:   Orbán Gergely József ügyvezető (önállóan) 
Telefonszáma:  +36706706931 (normál díjszabással hívható) 
A szerződés nyelve:   magyar 

 

II. ALAPVETŐ SZABÁLYOK 

1. A bérlés menete, a bérleti szerződés megkötésének kezdeményezése: 

A Bérlő az sales@waterrower.hu emailre megküldött megkeresésével kezdeményezi a 

bérlést. A nyomtatványon meg kell adni a bérlő alábbi adatait: 

Természetes személy bérlő esetén: név, születési hely és idő, telefonszám, lakcím, szállítási 

cím, valamint a bérelni kívánt gép típusa. (Természetes személy bérlő kizárólag nagykorú 

személy lehet) 

Jogi személy vagy civil szervezet bérlő esetén: cégnév, székhely, adószám, képviselő neve, 

telefonszám, lakcím, szállítási cím, valamint a bérelni kívánt gép típusa. 

A Bérbeadó az igény beérkezésétől számított 3 napon belül küld visszaigazolást arról, hogy 

rendelkezik-e a bérelni kívánt szabad géppel.   

 

2. Bérlő csak állandó magyarországi lakhellyel rendelkező nagykorú személy, vagy 

Magyarországon bejegyzett jogi személyiségű gazdasági társaság, vagy Magyarországon 

nyilvántartásba vett sportegyesület lehet. A szerződés megkötéséhez szükséges 

dokumentumok: személyi igazolvány/útlevél, lakcím kártya, cégkivonat, civil szervezet esetén 

a nyilvántartásba vételt igazoló bírósági kivonat. A felsorolt dokumentumok másolatait Bérlő 

a szerződés megkötését megelőzően köteles a Bérbeadóhoz email útján eljuttatni.  

 

3. Az Egyedi Bérleti Szerződés megkötése: a Bérbeadó üzlethelyiségében („Grinder Fitness & Cafe 

Shop" 1027 Budapest Frankel Leó út 7.) történik. A Bérleti Szerződés megkötésekor a Bérlő 

köteles a bérlet első időszakára (1 hónap alap csomag és 3 hónap pro csomag esetén) 

vonatkozó bérleti díjat, valamint az óvadék összegét egyösszegben megfizetni a Bérbeadó 

részére. A Bérlő az alábbi fizetési módok közül választhat:  

- készpénzben a bérbeadó telephelyén; 

- előre történő átutalással; 

- bankkártyás fizetéssel a bérbeadó üzletében 

http://www.waterrower.hu/
http://www.orrlabda.hu/
https://www.opten.hu/cegtar/cimlista/?caddrsearch=2%3B1672086A&caddrnovalchk=1&caddrsite=0
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A Bérlő a bérleti jogviszonyból származó bármely fizetési kötelezettségének késedelme esetén 

egyszeri 3000Ft/ alkalom büntető díjat, a késedelem tartamára havi 2 (kettő) % mértékű 

szerződéses késedelmi kamat megfizetésére köteles. 

4. Óvadék: 

A Bérlő a Bérleti Szerződés megkötésekor az Egyedi Bérleti Szerződésben rögzített mértékű 

óvadékot köteles a Bérbeadó rendelkezésére bocsátani, melynek megfizetése a 3. pont szerinti 

fizetési módok szerint történhet. Felek rögzítik, hogy az Óvadék a Bérlőnek az Egyedi Bérleti 

Szerződésből fakadóan fennálló kötelezettségeinek biztosítására szolgál (bérleti díj hátralékra, 

vagy más, a szerződésben maghatározott fizetési hátralékra, késedelmi kamatokra, a 

természetes elhasználódást meghaladó állagromlásra, vagy a bérlet tárgyának Bérlő általi, vagy 

Bérlő érdekkörében eljáró személyek általi nem rendeltetésszerű használata miatt 

bekövetkezett károk, vagy egyéb okozott károk kompenzálására, a szerződés megszűnése 

esetén a bérlet tárgya visszaadásának elmulasztása miatt keletkező költségek és díjak, stb.). 

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Bérbeadót, mint az Óvadék jogosultját az Óvadék 

tekintetében kielégítési elsőbbség illeti meg a Bérlő minden más hitelezőjével szemben. 

Az Óvadék összegét a bérlet tárgyának szabályszerű visszaadása után legkésőbb 8 nappal a 

Bérlő rendelkezésére kell bocsátani, amennyiben bizonyos, hogy ebben az időpontban a bérleti 

jogviszonyból adódóan Bérbeadónak nem áll fenn követelése. A Bérbeadó jogosult a visszavett 

sporteszközt szakszervízzel megvizsgáltatni. Amennyiben a Bérbeadó a bérlet tartama alatt az 

Óvadékot igénybe veszi, a Bérlő köteles azt a Bérbeadó felszólítására legkésőbb 5 napon belül 

az eredeti összegnek megfelelően feltölteni, vagy kiegészíteni. 

5. Az Egyedi Bérleti Szerződés megkötése a http://www.waterrower.hu linken megismerhető 
bérleti szerződés nyomtatvány kitöltésével történik. 

 

6. A Bérleti szerződés időtartama: A bérleti szerződés alap csomag esetén minimum 30 napra/1 

hónapra szól; pro csomag esetén minimum 90 napra/3 hónapra. Bérlő a tartam lejártát 

megelőzően a hosszabbítási szándékát a Bérbeadónak legkésőbb a lejárat előtt 2 héttel 

jeleznie kell alap csomag esetében, 4 héttel pro csomag esetében a sales@waterrower.hu 

email címre küldött elektronikus levélben. Ha a bérlő elmulasztja a jelezni a szerződés 

megszüntetésére irányuló szándékat a fenti határidőben, úgy a bérlet 30 nappal/1 hónap 

meghosszabodik. Hosszabbítás minden alkalommal további 30 napra lehetséges. A Bérbeadó 

fenntartja a jogot, hogy a rendelések figyelembe vétele alapján a szerződést nem hosszabbítja 

meg. A bérleti idő meghosszabbítása havi intervallumokban történik, a további bérleti díjat a 

Bérlő előre köteles kifizetni Bérbeadónak. 

 

7. Kiszállítás: Az Egyedi Bérleti Szerződésben meg kell határozni az átvétel módját. Az átvétel 

lehetséges módjai: személyes átvétel a „Grinder Fitness & Cafe Shop" 1027 Budapest Frankel 

Leó út 7. szám alatt, vagy a Bérbeadó általi kiszállítás. Amennyiben a Bérlő a Bérbeadó általi 

kiszállítás módját választja, az Egyedi Bérleti Szerződésben rögzített időpontban a Bérbeadó 

szállítja ki a bérelt sporteszközt a Bérlővel előzetesen megegyezett időpontban az Egyedi 

Bérleti Szerződésben rögzített használati helyszínre. Bérlő az Egyedi Bérleti Szerződésben 

rögzített használati helyszínt kizárólag a Bérbeadó előzetes értesítése mellett jogosult a bérlet 

tartama alatt megváltoztatni. 

 

8. Bérlői kötelezettségek: A bérlet fennállása alatt a Bérlő gondoskodik a sporteszköz tisztán 

tartásáról, és rendeltetésszerű használatáról. Köteles továbbá gondoskodni arról, hogy a 

http://www.waterrower.hu/
mailto:sales@waterrower.hu


3 
 

sporteszköz a rendeltetésszerű használathoz, és állagának megóvásághoz megfelelő 

helyszínen kerüljön üzembe helyezésre. Bérlő tudomásul veszi, hogy a sporteszközt tilos 

szabad téren tárolni. A Bérlő teljes anyagi felelősséggel tartozik a sporteszközt érő, a nem 

rendeltetésszerű használatból, vagy nem megfelelő tárolásból származó károk esetén. A Bérlő 

felel azokért a károkért, amelyeket a sporteszköz átadása után a Bérlő vagy nála tartózkodó 

harmadik személyek okoztak. A Bérlőt terheli annak bizonyítási kötelezettsége, hogy a kárt 

nem ő, vagy látogatója okozta, és a hiba a rendeltetésszerű használat ellenére következett be. 

A Bérlőt terhelik a sporteszköz javításának (anyag és munkadíj) és szállításának költségei. Az 

esetlegesen felmerülő hibát vagy keletkezett kárt a Bérlőnek haladéktalanul jeleznie kell a 

Bérbeadónak. Ennek elmulasztásából eredő károk is a Bérlőt terhelik. A Bérlő nem jogosult a 

bérelt sporteszközt a bérleti szerződés fennállása alatt albérletbe adni, másra átruházni, 

elidegeníteni, megterhelni. Bérlő nem jogosult a bérleti szerződés átruházására. 

Bérlő köteles a sporteszközt a hozzá mellékelt általános útmutatónak és a használati leírásnak 

megfelelően használni. A bérelt sporteszköz felügyeletéről a Bérlő gondoskodik, az esetleges 

balesetért teljes felelősséggel a Bérlő tartozik, ezért a Bérbeadó nem vállal felelősséget. 

 

9. Visszaadás: A bérleti idő/meghosszabbított bérleti idő lejártával a bérlet megszűnik, és a Bérlő 

a sporteszközt üzemképes, tiszta állapotban tartozékaival együtt köteles visszaadni, vagy a 

Bérbeadó által történő ki/visszaszállítás választása esetén a Bérbeadó részére az előre 

egyeztetett visszaszállítási időpontban a sporteszköz használati helyszínén a Bérbeadónak 

visszaadni vagy az általa megbízott futárszolgálatnak visszaadni. A Bérlő köteles az evezős 

gépet a Bérbeadó által meghatározott módon visszacsomagolni eredeti csomagolásába. A 

Bérlő kérésére Bérbeadó a helyszínről a sporteszközt előzetesen egyeztetett időpontban 

elszállítja (amennyiben a Bérlő a visszaszállítás egyeztetett időpontjában nem tartózkodik 

otthon, úgy köteles a bérleti díj további megfizetésére és egy újabb kiszállás díjának 

megtérítésére.); Személyes visszaadás esetén a helyszín a Bérbeadó „Grinder Fitness & Cafe 

Shop" 1027 Budapest Frankel Leó út 7. alatti üzlete, munkaidőben. Bérleti idő lejárta előtt 

Bérlő jogosult visszaszállítani a sporteszközt a „Grinder Fitness & Cafe Shop" 1027 Budapest 

Frankel Leó út 7. szám alatti üzletbe munkaidőben, bérleti díj visszatérítésére azonban nem 

jogosult.  

Amennyiben a Bérlő a bérlet lejártakor nem szolgáltatja vissza a bérlet tárgyát, vagy 

hosszabbítási szándék jelzése esetén a hosszabbítás tartamára eső bérleti díjat nem fizeti meg 

a Bérbeadó részére, úgy az Egyedi Bérleti Szerződés nem változik határozatlan tartamúvá. 

Amennyiben Bérlő a bérelt sporteszközt a bérlet megszűnése napján nem adja vissza a 

Bérbeadónak, a jogcím nélküli használat teljes idejére a bérleti díj kétszeresének megfelelő 

használati díj megfizetésére köteles. 

Ha a Bérlő a bérlet lejártát követően a bérelt sporteszközt a Bérbeadó felszólítása ellenére sem 

szolgáltatja vissza, a Bérbeadó jogosult a sporteszközt a Bérlőtől elszállítani előzetes értesítés 

nélkül. A szállítással felmerülő költség és a visszaszállítás napjáig felmerülő jelen pont szerinti 

díj és késedelmi kamat a Bérlőt terheli.  

 

Ha a bérelt sporteszköz elvész, eltulajdonítják, használhatatlanná válik, vagy bármely más 

okból nem kerül visszaszolgáltatásra a Bérlő köteles a bérlet tárgyának beszerzési értékét (a 

Bérbeadó honlapján feltüntetett aktuális kiskereskedelmi ár) haladéktalanul – a Bérbeadó első 

felszólítására - megfizetni. 

 

10. Sporteszköz megvásárlásának lehetősége: A Bérlő a bérleti időtartam lejártával jogosult a 

bérelt sporteszköz megvásárlására. Ilyen irányú szándékát a bérleti időtartam lejártát 
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megelőző 2 (kettő) héttel köteles írásban jelezni a Bérbeadó felé. Bérbeadó az igény 

beérkezését követő 2 (két) munkanapon belül köteles visszaigazolni a Bérlő felé a sporteszköz 

vételárát. A vételár számításának módja: alap csomag bérleti szerződés esetén a bérbeadó 

egyedi árat ad a piaci árak függvényében, pro csomag esetén az egyedi bérleti szerződésben 

meghatározott kedvezmények és árazás szerint ad árat. A kifizetett óvadék ez esetben 

beleszámít a vételárba. Amennyiben a Bérlő az ajánlott vételár tekintetében nem tesz elfogadó 

nyilatkozatot, illetve nem fizeti meg a vételárat további 2 (két) munkanapon belül, úgy a bérleti 

időtartam végével a bérlet 1 hónappal meghosszabbodik. 

 

11. Egyéb rendelkezések: 

Ha a Bérbeadó a bérleti szerződésből, vagy jelen ÁSZF-ből eredő jogát nem gyakorolja vagy 

azzal késlekedik, az nem értelmezhető oly módon, hogy a szóban forgó jogáról lemondott 

volna, és nem akadálya annak, hogy azt utóbb gyakorolja. 

A bérleti jogviszonyból származó, jelen ÁSZF-ben meghatározott értesítéseket írásba kell 

foglalni és a Felek székhelyére vagy a bármelyik fél által a másik félnek megküldött értesítésben 

megjelölt címre, vagy az Egyedi Bérleti Szerződésben rögzített email címére kell megküldeni 

átvételi elismervénnyel igazolt személyes kézbesítés, vagy futárszolgálat, vagy postai 

küldemény, vagy az elolvasást igazoló tértivevénnyel küldött email üzenet útján. Bármely 

értesítés akkor tekintendő kézbesítettnek, amikor azt kézhez veszik, vagy a kézhezvételt 

elutasítják, és azt tértivevény, vagy a kézbesítő átvételi nyomtatványa igazolja. Felek 

megállapodnak abban, hogy a másik fél székhelyére, illetve a fentiek szerint megjelölt címre 

postai úton továbbított küldemény a feladást követő 5. napon abban az esetben is 

kézbesítettnek tekinthető, ha az a másik féltől a "nem kereste", "ismeretlen címzett" vagy 

"elköltözött" stb. jelzéssel érkezik vissza. 

 

Felek megállapodnak, hogy a bérleti jogviszonyuk tekintetében a Ptk. 6:25 § -ában foglaltaktól 

annyiban térnek el, hogy az elévülést megszakítja továbbá a követelés érvényesítésére 

irányuló írásbeli felszólítás is. 

Alulírott Bérlő, a Ptk. 6:78 § alapján kifejezetten kijelentem, hogy az ÁSZF rendelkezéseit 

megismertem, a Ptk. 6:79 § alapján kifejezetten kijelentem, hogy tudomásul veszem, hogy a bérleti 

díjon felül további fizetési kötelezettségem keletkezhet az ÁSZF 3.; 4.; és 12. pontjai alapján. 

 


