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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
Játsz/Ma velünk Kft. Társasjáték bérlés 

Hatályos ettől a naptól: 2021.02.15. 

 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Játsz/Ma velünk Kft. (székhely: 1119 
Budapest, Etele út 14. 2/9., adószám: 26727004-2-43) mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által 
üzemeltetett társasjáték („Játékcsomag”) bérlésre vonatkozó általános szerződési feltételeket. A 
szolgáltatás igénybevételének feltétele jelen szerződés elfogadása, a bérlés szolgáltatást igénybe vevő 
(„Felhasználó”) minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.  

 

1. Szolgáltató adatai: 

¨ Név: Játsz/Ma velünk Kft. 
¨ Székhely: 1119 Budapest, Etele út 14. 2/9. 
¨ Levelezési cím: 1119 Budapest, Etele út 14. 2/9. 
¨ Telephely: 1053 Budapest, Reáltanoda utca 16. 
¨ Cégjegyzékszám: 01-09-341469 
¨ Adószám: 26727004-2-43 
¨ Képviselő: Nyilas Mihály Ádám, Hegedüs Hedvig Anna, Windecker Imre  
¨ Weboldal: jatszma.com 
¨ Email cím: jatszma@jatszma.com 

 

2. Alapvető rendelkezések: 

2.1. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Játékcsomag bérlésére vonatkozó weboldal, az azon 
megjelenő tartalmak és tekintetében.  

2.2. ÁSZF hatálya, elfogadása: Szolgáltató és Felhasználó között létrejövő szerződés tartalmát – a 
vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési 
Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt 
és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési 
határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog 
gyakorlásának feltételeit. 

2.3. Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A 
Játékcsomag megrendelésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az 
Ön és az Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi. 

 

3. Bérelhető termékek, bérlés szolgáltatás: 

3.1. Bérelhető termék minden olyan társasjáték, mely a weboldal erre vonatkozó oldalán (Játéktár) 
feltüntetésre került.  
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3.2. Bérlés szolgáltatás során Szolgáltató a bérelhető társasjátékokat adja bérbe a felhasználónak. A 
bérlés 2 hetes időintervallumokra vonatkozik („Bérbeadási időszak”), a bérlésre vonatkozó ár is erre az 
időszakra érvényes. Felhasználó a szolgáltatási díj megfizetésével jogosult a Játékcsomagot megkapni. 
A Szolgáltatás emailben a Szolgáltató email címére levelet írva rendelhető meg. A levélnek tartalmaznia 
kell a Felhasználó pontos nevét, lakcímkártyája szerinti lakcímét, email címét, telefonszámát, és a 
kiválasztott Játékcsomagot, amelyet bérelni akar. 

3.3. Szolgáltatási díj az az összeg, amelyet Szolgáltató a weboldalán meghatározott. Szolgáltatási díj a 
Játékcsomag átvételekor fizetendő meg egy összegben.  

3.4. Bérbeadási időszak 2 hét, 14 naptári nap. A COVID-19 miatt kialakult helyzet következtében 
Szolgáltató biztosítja a Felhasználót arról, hogy a bérelhető társasjátékok két bérlése között eltelik 72 
óra, amely során a játékon lévő esetleges kórokozók, vírusok elpusztulhatnak. 

3.5. Felhasználó felelőssége, hogy a megrendelés során megadott adatok pontosan kerüljenek 
feltüntetésre. A rosszul megadott email cím a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti 
és meggátolhatja a szerződés létrejöttét. 

3.6. Felhasználó, tehát bérlő lehet minden 18 év feletti, magyarországi bejelentett lakcímmel 
rendelkező magyar állampolgár, aki vállalja a termék átvételével kapcsolatos teendőket. 

 

4. A megrendelés menete 

4.1. Felhasználó a weboldalon kiválasztja a bérelni kívánt csomagot, majd bérlési szándékát írásos 
formában, emailben jelzi Szolgáltató felé. Szolgáltató válasz emailben bekéri a Szolgáltatás 
igénybevételéhez szükséges adatokat: teljes név, telefonszám, email cím, átvétel módja, lakcímkártyán 
szereplő állandó lakcím, a kiválasztott Játékcsomag neve. 

4.2. A megrendelés sikerességét követően Szolgáltató és Felhasználó emailben egyeznek meg arról, 
hogy milyen formában kerül a Játékcsomag átadásra. Játékcsomag minden esetben három darab 
társasjátékot tartalmaz. 

4.3. Játékcsomag átvehető személyesen Szolgáltató telephelyén, vagy csomagküldéssel, Közreműködő 
segítségével. Közreműködő vállalkozás: FoxPost Zrt. székhely: 3300 Eger, Pacsirta utca 35/A. 

4.4. A bérbeadási időszak elején Felhasználónak joga van megbizonyosodni arról, hogy a 
Játékcsomagba tartozó társasjátékok hibátlanok és hiánytalanok. 

4.5. A Bérbeadási időszak fennállása alatt Felhasználó köteles a Játékcsomagba tartozó társasjátékok 
rendeltetésszerű használatát és állaguk megóvását figyelembe venni. 

4.6. A Bérbeadási időszak lejáratával, 2 hét elteltével, Felhasználó köteles visszaszolgáltatni a 
Játékcsomagot Szolgáltatónak megegyezés szerinti módon Közreműködőnek átadni, vagy személyesen 
Szolgáltató telephelyére visszaszolgáltatni. 

 

5. A bérlés Szolgáltatás ellenértékének és a szállítás díjának fizetésének módja 

5.1. Személyes átvétel esetén az átadás napján Szolgáltató számlát állít ki Felhasználó számára, amely 
ellenében a Szolgáltatási díj megfizetendő egy összegben készpénzzel vagy bankkártyával. 

5.2. Csomagküldés esetén Szolgáltató díjbekérőt állít ki, amely alapján Felhasználó átutalással köteles 
teljesíteni a Szolgáltatási díj megfizetését. Az átutalás beérkezését követően kerül feladásra a csomag. 
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Csomagküldés esetén a csomagküldés teljes díja a Felhasználót terheli. Csomagküldésre A Foxpost 
automaták rendszerén keresztül országosan van lehetőség. 

 

6. Elállás joga 

6.1. Felhasználó elállhat a megrendeléstől abban az esetben, ha a Játékcsomag átvételét követően egy 
naptári napon belül bejelentést tesz Szolgáltatónak a szerződéstől történő elállásról. Amennyiben a 
Felhasználó a bejelentéstől számított egy naptári napon belül visszaszolgáltatja a Játékcsomagot a 
Szolgáltatónak, a Szolgáltatási díj visszafizetésre kerül (készpénzes fizetés esetében készpénzzel, 
bankkártyás fizetés / átutalás esetében átutalással). 

 

7. Kártérítés 

7.1. A bérbeadási időszak elején Felhasználónak joga van megbizonyosodni arról, hogy a 
Játékcsomagba tartozó társasjátékok hibátlanok és hiánytalanok. Felhasználó az esetleges hiányt, 
sérülést haladéktalanul bejelenteni köteles, legkésőbb az átvételt követő egy naptári napon belül. 
Azokat a sérüléseket és hiányokat, amelyek nem kerültek bejelentésre, Szolgáltató vélelmezheti, hogy 
azok Felhasználónak róhatók fel. Felhasználó ilyen esetekben kártérítést köteles fizetni Szolgáltató 
részére. 

7.2. Felhasználó köteles kártérítést fizetni abban az esetben, ha a Játékcsomag teljes tartalmát nem 
szolgáltatja vissza Szolgáltató részére a Bérbeadási időszak lejáratát követően, illetve abban az esetben 
is, ha a visszaszolgáltatott Játékcsomag hiányos, sérült.  

7.3. A kártérítés mértéke minden esetben a szóban forgó hiányos, sérült társasjáték aktuális piaci ára. 
Amennyiben Felhasználónak birtokában van olyan információ, amivel bizonyítani tudja, hogy a sérülés 
azelőtt keletkezett a társasjátékban, mielőtt hozzá került a Játékcsomag, a kártérítés mértéke 
csökkenthető.  

7.4. Amennyiben Felhasználó nem szolgáltatja vissza a bérbe vett társasjátékokat, a hiányzó játékok 
miatti ügyintézési menet miatt Szolgáltató játékonként 5.000 Ft ügyintézési díjat számolhat fel. 

7.5. Felhasználó mentesülhet a kártérítés megfizetése alól abban az esetben, ha igazolni tudja, hogy a 
sérülés azelőtt következett be, hogy átvette a Játékcsomagot, abban az esetben, ha azt igazolja, hogy 
kár gyártói hiba miatt keletkezett, illetve ha igazolja, hogy a sérülés azután keletkezett, hogy 
visszaszolgáltatta a Játékcsomagot. 

7.6. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy indokolt esetben ne kössön szolgáltatási szerződét 
Felhasználóval.  

 

8. Adatkezelés 

8.1. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás teljesítése érdekében felhasználói adatokat tárolni és kezelni. 
Szolgáltató Felhasználók adatait a szolgáltatási szerződés lejáratáig, sérülést okozó Felhasználó 
esetében egy évig kezelni. A csomagküldéshez szükséges adatokat Szolgáltató a szállítás sikeressége 
miatt Közreműködőnek átadhatja.  

8.2. Szolgáltató a megrendelés feltételeként határozza meg, hogy a számla kiállításához és a 
szállításhoz szükséges adatokat Felhasználó megadja Szolgáltató részére. Egyéb adatok megadása nem 
kötelező.  
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8.3. Felhasználó Szolgáltatótól tájékoztatást kérhet az adatkezelésre vonatkozóan, pl. Az adatkezelés 
célja, a kezelt adatok tartalma. Felhasználó továbbá kérheti adatainak végleges törlését Szolgáltatótól, 
amelynek végrehajtását Szolgáltató köteles igazolni Felhasználó felé. Szolgáltató az adatok törlését az 
adattörlésre vonatkozó kérést követő 7 naptári napon belül köteles megtenni. Felhasználó az 
adatkezelést illetően szükség esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c) tehet. 

8.4. A bérlés Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató jelen 
tájékoztatás szerint jogosult adatai kezelésére. 

 

9. Vegyes rendelkezések 

9.1. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó. 

 

Kelt.: Budapest, 2021.02.15. 


