Általános Szerződési Feltételek
Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF") tartalmazzák a Bérelt Otthon Bt. (székhely: 7622 Pécs, Nagy
Lajos Király útja 14. fszt. 3., adószám: 24927710-1-02), mint szolgáltató („Szolgáltató") által üzemeltetett
ekszervarazs.bereljotthont.hu webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy
csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek
tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül
megkötésre (nem minősül írásban foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.
Jelen Feltételeket minden Felhasználó a www.bereljotthont.hu honlap megtekintésével automatikusan elfogadja
és azt saját magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. A www.bereljotthont.hu oldalon a szolgáltatások
igénybevétele önkéntes.
Szolgáltató adatai:
A szolgáltató neve: Bérelt Otthon Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság.
A szolgáltató székhelye: 7622 Pécs, Nagy Lajos Király útja 14. fszt. 3.
A szolgáltató elektronikus levelezési címe: info@bereljotthont.hu
Cégjegyzékszáma: 02-06-074247
Adószáma: 24927710-1-02
Cégbíróság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága.
Telefonszám: 06-70/216-7523
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely szolgáltató adatai:
Netmask Interactive Kft.;1131 Budapest, Nővér u. 110; Cégjegyzékszám: 01-09-954570; Adószám: 231343392-41
Alapvető rendelkezések:
1./ A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog
az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.") és az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező
rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
2./ Jelen szabályzat 2014.12. 08 - tól hatályos.
3./ A bereljotthont.hu weboldal, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelme alatt áll.
Adatkezelési szabályok:
4./ Adatvédelmi tájékoztatónk a www.bereljotthont.hu/adateu.hu weboldalon megtekinthető.
Megvásárolható szolgáltatások köre:
1. A www.bereljotthont.hu weboldalon a Bérelt Otthon Bt. takarítási szolgáltatást tesz közzé.
2. A www.bereljotthont.hu oldalon való szolgáltatások előzetes helyszíni felmérést követően vehetőek
igénybe. Társaságunk alanyi adómentes.
3. Amennyiben a szolgáltatásokra vagy azok valamelyikére akciós ár kerül bevezetésre, arról a szolgáltató
teljes körűen tájékoztatja a felhasználókat a www.bereljotthont.hu oldalon.

Szolgáltatások rendelésének menete:
Szolgáltatásainkat honlapunkon keresztül öt módon lehet igénybe venni.
1. A honlapon található kapcsolatfelvételi űrlap segítségével.
2. A honlapon megadott telefonszámon keresztül.
3. A honlapon megadott e-mail címen keresztül.
4. Az „Online árajánlat kérés” űrlap segítségével.
5. A beérkezett érdeklődéseket 24 órán belül feldolgozzuk. Ez idő alatt Társaságunk felveszi a kapcsolatot
a szolgáltatás iránt érdeklődővel és a részleteket pontosítja. A megrendelés a helyszíni felmérést
követően a megbízási szerződés aláírásával jön létre.
Kelt. Pécs, 2014.12.08.

