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BÉRLETI SZERZŐDÉS FELMONDÁSA – ELÁLLÁS 

 

Alulírott………………………………………………………………..……………………………………………….szig.szám:…………..…………………….

állandó lakcím:…………………………………………………………………………………………………………………...............………..…, mint Bérlő 

20 …………………..napján bérleti szerződést kötöttem az Uniforma Kft-vel a(z) ……………………………..…......………. megnevezésű 

………………………..………….. kategóriájú termékre. 

A fenti bérleti szerződést alulírott helyen és napon felmondom, a szerződéstől elállok. A jelen nyilatkozat aláírásával úgy nyilatkozom, hogy a fent 
meghatározott szerződés aláírásakor a szerződésben szabályozott bérleti jogviszonyra vonatkozó szabályokat a www.boglarkaszalon.hu honlapon található 
Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) megismertem. Úgy nyilatkozom, hogy a fenti szerződés aláírásakor az ÁSZF rendelkezéseit elolvastam, 
megértettem és magamra nézve kötelezőnek ismertem el. Így különösen tisztában vagyok az ÁSZF 2.11, 2.13 és 2.14 pontjában foglalt alábbi 
rendelkezésekkel:  

A Szerződést mind a Bérlő, mind az Uniforma Kft. jogosult a Szerződés aláírásától számított 30, azaz harminc napon belül indokolás nélkül 
elállással/felmondással megszüntetni. A Bérlő tudomásul veszi, hogy ha a Szerződéstől annak aláírásától számított 30, azaz harminc napon belül áll el (él 
felmondással), akkor a Regisztrációs díjat elveszíti. A Felek nem jogosultak elállással/felmondással élni, ha az Uniforma Kft. a Bérelt terméket oly módon 
igazítja a Bérlőre, hogy az igazítás a Bérelt termék visszafordíthatatlan átalakításával (így különösen, de nem kizárólagosan a szoknyarészének hosszának 
levágásával) jár (Cipős ruhapróba).A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a hiányosan vagy hibásan kitöltött formanyomtatványt az Uniforma Kft. nem 
fogadja el. A Szerződés annak aláírásától számított 31., azaz harmincegyedik napjától sem a Bérlő, sem az Uniforma Kft. egyoldalú nyilatkozatával 
jogszerűen nem szüntethető meg, ide nem értve a Bérlő szerződésszegése miatti, a jelen ÁSZF 2.11, 3.3. pontjaiban rögzített felmondást/elállást. A Bérlő 
tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szerződés aláírásától számított 31., azaz harmincegyedik naptól a Szerződés felmondására/elállásra a Bérlő általi 
érdekmúlásra (pl. családban történő haláleset, baleset, betegség, rendezvény meghiúsulása, vis maior, stb.) hivatkozással sem kerülhet szerződésszerűen sor. 
A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi, hogy ha a Szerződés aláírását követő 31., azaz harmincegyedik napjától áll el vagy mondja fel, vagy olyan Bérelt 
termékre kötött Szerződéstől kíván elállni, amelytől a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint nem állhat el, az szerződésszegésnek minősül, amelynek 
jogkövetkezményeit az ÁSZF 2.14 pontja tartalmazza. Az elállási/felmondási jog korlátozásának az oka, hogy az Uniforma Kft. a Bérelt termék érvényes 
lefoglalásának napjától a Bérelt terméket a Szerződésben rögzített bérleti időszakra kizárólag a Bérlő részére biztosítja és tartja fenn, a Szerződésben 
rögzített időszakra a Bérelt termék tárgyában harmadik személy bérlővel újabb Szerződést nem köt (az esetleges erre irányuló kéréseket elutasítja). Ha a 
Bérlő a Szerződéstől annak aláírásától számított 30, azaz harminc nap után mégis eláll/felmondja, azzal olyan szerződésszegést követ el, ami miatt az 
Uniforma Kft.-t (a Bérelt termék a bérleti időszakra a Bérlő rendelkezésére tartása miatt) kár éri. A jelen pontban foglalt elállási/felmondási korlátozások 
nem érintik a Bérlő törvényből eredő jogait.  
Ha a Szerződés meghiúsulásának oka a Bérlő szerződésszegése (különösen de nem kizárólagosan: jogellenes elállás/felmondás, Cipős ruhapróbával vállalt 
kötelezettség elmulasztása, a Bérelt termék átvételének elmulasztása, Regisztrációs díj meg nem fizetése, stb.), és arra a Szerződés aláírásától számított 30, 
azaz harminc naptári napon túl kerül sor, az Uniforma Kft. a szerződés meghiúsulására való tekintettel meghiúsulási kötbér címen a Bérleti Díj Hátralék 
nettó összegének 50%-ának, azaz ötven százalékának megfelelő összegre jogosult. A Bérelt termék a Szerződés szerinti kiadásának időpontját megelőző 30., 
azaz harmincadik naptól kezdődően a Bérlő szerződésszegése miatti meghiúsulás esetén a Bérlő a Bérleti Díj Hátralék nettó összegével megegyező 
meghiúsulási kötbért köteles megfizetni az Uniforma Kft. részére. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a meghiúsulási kötbér és a Kárátalány összegét 
köteles a szerződésszegést követő 7, azaz hét naptári napon belül az Uniforma Kft. részére a jelen ÁSZF fejlécében rögzített bankszámlaszámra átutalni, vagy 
az adott Üzletben készpénzben megfizetni. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha az előzőekben foglalt kötelezettségének határidőben és 
maradéktalanul nem tesz eleget, az Uniforma Kft-nek a hatályos jogszabályok által előírt késedelmi kamatot köteles fizetni, az Uniforma Kft. pedig a Bérlő 
ellen fizetési meghagyásos eljárást, illetve peres eljárást, továbbá végrehajtási eljárást kezdeményezhet, mely eljárások költségei (melynek részét képezik 
különösen, de nem kizárólagosan az eljárási illetékek, postaköltség, ügyvédi munkadíj), illetve minden további, az Uniforma Kft. jogérvényesítésével 
kapcsolatos költség (így különösen ügyvédi fizetési felszólító levél,  és annak postaköltsége is) szintén a Bérlőt terhelik.  
  
 
A szerződést, mint Bérlő az ÁSZF 2.13 pontjában foglalt 30 napon belül mondtam fel*      

A szerződést, mint Bérlő az ÁSZF 2.13, 2.14 pontjában foglalt 30 napon túl mondtam fel*     

A szerződést, mint Bérlő az ÁSZF 2.13, 2.14 pontjában foglaltak alapján a ruha kiadásának      

időpontját megelőző 30. naptól kezdődően mondtam fel* 

Hátralék nettó összege:  …………………………... Ft    

Fizetés módja:**           Készpénz       Átutalás 

A fizetés határideje legkésőbb a lemondástól számított 7, azaz hét naptári nap. A jelen nyilatkozat egy eredeti példányban készült.  

 

………………………………., 20……. ……………….…….. 

 

                    ………………………………………………….…. 

                           Bérlő aláírása 

*a megfelelő helyre ’X’-et kell tenni 

**a megfelelő helyre ’X’-et kell tenni 


