ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
Az ENC megrendelő kitöltésével Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a használatra és
szolgáltatásra vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden
pontjával egyetért.
Üzemeltető és szolgáltató
Cégnév: Direktinfo Kft.
Székhely: 8887 Bázakerettye, Fő út 72.
Adószám: 13833680-2-20
E-mail: info@direktinfo.hu
Technikai help desk: +36703113855
Felhasználó: az a személy, aki saját vagy cége nevében megrendeli az eszközt, és
szolgáltatásait.
Megvásárolható, kölcsönözhető termékek, szolgáltatások köre
Kölcsönözhető eszközök megrendelésének kitöltésével Felhasználó a kiválasztott eszközt
az általa megadott időtartamra kölcsönzi.
A megrendelés kitöltése előtt Felhasználó köteles megismerni a kölcsönzés feltételeit és
menetét. Felhasználó ezeket a megrendelés kitöltésével tudomásul veszi és elfogadja,
továbbá a megrendelés leadásával az alábbi információkat szándékosan megosztja
Üzemeltetővel a teljesítés érdekében:
Név
Cím
Telefonszám
E-mail cím
Átvétel dátuma
Eszköz leadásának dátuma
Tervezett uticél
Gyári szám
Kölcsönözhető eszközök használatára vonatkozó feltételek:
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás csak az általa a megrendeléskor
kiválasztott helyen és időpontban használható a megrendeléskor megismert feltételekkel. A
hibás használatból eredően felmerülő költségek révén Felhasználónak további fizetési
kötelezettsége keletkezik.
Felhasználó felel a használat során tanúsított magatartásáért.
Felhasználó köteles az Eszközt kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. Ennek
be nem tartásából származó minden felmerülő kárért anyagi felelősséggel tartozik, melynek
összege 30.000,-Ft/ENC.
Üzemeltető átadáskor tájékoztatja Felhasználót az eszköz(ök) használatának módjáról és/
vagy a használati útmutatót nyomtatott formában is mellékeli. A nem megfelelő elhelyezés,

illetve használat következtében felmerülő költségek a kölcsönzési díj mértékéig
Felhasználót terhelik.
A jelen szerződésben meghatározott határidőn túli (eszköz leadásának dátuma),
késedelmes eszközleadás esetén Szolgáltató jogosult napi 1000 Ft késedelmi díj
felszámítására, mely az eszköz visszaérkezésekor fizetendő.
ENC eszközök esetén a fizetett előlegen felüli fogyasztás esetén Szolgáltató jogosult saját
döntése alapján a használatról számlát kiállítani, melynek Felhasználó részéről határidőben
történő megfizetéséhez kötheti a szolgáltatás további nyújtását.
Személyes átvétel
Eszközök átvételére kizárólag a megjelölt helyen és időpontban van lehetőség.
Eszközök leadása
Megrendelő köteles az eszköz(öke)t legkésőbb a megrendelésében a Leadás időpontja
mezőben megadott napon személyesen leadni.
A jelen szerződésben meghatározott határidőn túli (eszköz leadásának dátuma),
késedelmes eszközleadás esetén Szolgáltató jogosult maximum napi 1000 Ft késedelmi díj
felszámítására, mely az eszköz visszaérkezésekor fizetendő.
Amennyiben az eszköz leadásának megjelölt dátumát követő 15 napon belül Felhasználó
az eszközt nem adja le, úgy Szolgáltató azt elveszettnek tekinti, és Felhasználónak 30.000,Ft/ENC fizetési kötelezettsége keletkezik.
Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók.

Ezen szerződés/szabályzatot elolvastam,megértettem, minden pontban elfogadom, aláírásommal
igazolom.

Aláírás

