Általános Szerződési Feltételek
1. Bérbeadó cégadatai:
Név:

FanniFable Photography Kft.

Képviselő:

Horváth Fanni Mária

Székhely:

1011 Budapest Iskola utca 18.

Adószám:

26352235-2-41

Mobilszám:

0620-3-88-91-31

E-mail cím:

foto@horvathfanni.com

2. Jelen általános szerződési feltételek tárgya a Bérbeadó tulajdonában lévő 12Fable Fotóstúdió
(cím: 1011 Budapest, Iskola utca 18., a továbbiakban: Fotóstúdió) bérlése.
3. A Bérbeadó bérbe adja, a bérlő pedig bérbe veszi a 2. pontban megjelölt Fotóstúdiót a Bérlő által
egyedileg kitöltött és aláírt, a Bérbeadó által e-mailben visszaigazolt megrendelőlapban és jelen
általános szerződési feltételekben rögzített feltételek mellett.
4. A Bérlő kijelenti, hogy a Fotóstúdió méretével, adottságaival és felszereltségével tisztában van, azt
ezek ismeretében veszi bérbe. Bérbeadó kijelenti továbbá, hogy tudomással bír arról: a Bérbeadó
által biztosított folyamatos asszisztenciát a Fotóstúdió bérlése alatt köteles igénybe venni. A
technikai eszközöket a Bérlő irányítása mellett az asszisztensek kezelik. A Bérlő köteles
együttműködni az asszisztensekkel.
5. A Fotóstúdió bérlésére minden nap 8-22 óra között van lehetőség. A minimális bérlési idő: 1 óra.
Minden megkezdett óra egy órának számít.
6. A Bérlő a Fotóstúdió használatát a megrendelőlapon megadott időponttól kezdődően kezdheti
meg, és azt a megjelölt időtartam végéig köteles elhagyni.
7. A Bérlő a megrendelést e-mailben módosíthatja 24 órával a kezdés előtt.
8. A Fotóstúdió bérleti díja (bruttó):
Hétköznap 4000.-/ óra, hétvégén 5000.-/ óra
9. A bérleti díj valamennyi rendelkezésre álló technikai felszerelés és kiegészítő kellék használatát,
valamint a folyamatos asszisztenciát tartalmazza.
10.A megrendelőlapot a Megrendelő e-mailben köteles eljuttatni a Bérbeadónak. A megrendelés
rögzítéséről a Bérbeadó e-mailben küld visszaigazolást a Megrendelő részére, ezzel a szerződés
hatályba lép.
11. A bérleti díj teljes összegét a Bérlő a bérlés megkezdése előtt, készpénzben a helyszínen vagy

utalással köteles megfizetni a Bérbeadó részére.
12.Amennyiben a Bérlő a megrendelőlapon megjelölt időtartamnál hosszabb ideig tartózkodik a
Fotóstúdióban, a többlet bérleti díjat köteles megfizetni a Bérbeadó részére.
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13.A bérlő tudomásul veszi, hogy a foglalás lemondása esetén Bérbeadó részére lemondási díjat
(kötbért) köteles fizetni az alábbiak szerint:
-

48 órán belüli lemondás esetén a lefoglalt időszakra járó bérleti díj 50%-ának megfelelő
összegben,

-

24 órán belüli lemondás esetén a lefoglalt időszak 100%-ának megfelelő összegben.

14.Amennyiben a Bérlő a bérlést nem mondja le, azonban a megrendelőlapon megjelölt
időtartamban nem jelenik meg a Fotóstúdióban, úgy a lefoglalt időszak 100%-ának megfelelő
összeget köteles kötbérként megfizetni Bérbeadó részére.
15.Amennyiben a Bérlő a megrendelőlapon megjelölt időponthoz képest később jelenik meg a
Fotóstúdióban, úgy a teljes időtartamra járó bérleti díjat köteles megfizetni a Bérbeadó részére
azzal, hogy a lefoglalt időtartamból hátralévő időtartamban használhatja a Fotóstúdiót.
16.A Bérlő a bérlést követően köteles a Fotóstúdiót az eredeti állapotába visszarendezni.
17.A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Fotóstúdióban semmilyen állat nem tartózkodhat.
18.A Bérlő köteles az eszközöket rendeltetésszerűen használni és a tisztaságra ügyelni.
19.A Fotóstúdiót a Bérlő saját felelősségére használja. Károkozás esetén a kárért felelős személy
kártérítést köteles fizetni a Bérbeadó részére.
20.A Bérbeadó a Bérlő igénye szerint egyéb szolgáltatásként képek válogatását, retusálását (szín-,
fény- és kontrasztbeállítás, bőrhibák, ráncok eltüntetése, alakformálás, piros szem eltüntetése,
háttér kicserélése, montázsok készítése, egyedi megállapodás szerint egyéb szolgáltatások) is
vállalja. E szolgáltatások díja: bruttó 3000 Ft/megkezdett óra.
21.Bérbeadó fenntartja magának a jogot, hogy jelen általános szerződési feltételeket egyoldalúan
módosítsa.
22.Megrendelés esetén a Bérlő a fenti feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek tekinti.
Budapest, 2018. április 24.
FanniFable Photography Kft.
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