Kölcsönzési Feltételek
Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika, Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Prague 8, Czech
Republic (a továbbiakban: Kölcsönadó) „Try & Buy” néven programot indít az általa forgalmazott, és a
www.tryandbuylumix.com honlapon időről-időre közzétett típusú fényképezőgépek és objektívek (a továbbiakban: Termékek)
itt meghatározott időtartamra történő ingyenes használatba (haszonkölcsönbe) adására magánszemélyek (a továbbiakban:
Kölcsönvevő) részére annak érdekében, hogy a Kölcsönvevők gyakorlati ismereteket szerezzenek az adott Termékek
tulajdonságairól, az általuk nyújtott szolgáltatásokról. E Kölcsönzési Feltételek kinyomtatott példánya a kölcsönszerződés 1.
számú mellékletét képezi.
1.

Kik vehetnek részt a programban?

A programban Kölcsönvevőként részt vehet minden nagykorú (18 év feletti) és cselekvőképes magyar állampolgár, aki
bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkezik és az óvadékot megfizeti. A Kölcsönvevő tartozik az ezeket igazoló, lenti 2.
pontban megjelölt, a kölcsönzés kezdő időpontjában és annak teljes időtartama alatt érvényes okmányait a Termékek átvétele
előtt az Átadási ponton (meghatározását lásd lejjebb) bemutatni.
2.

Milyen okmányok szükségesek a kölcsönzéshez?

A Kölcsönvevő az Átvételi ponton a Megbízott (meghatározását lásd lejjebb) részére tartozik bemutatni még Termékek átvétele
előtt érvényes személyi igazolványát (jogosítványát, útlevelét) és érvényes lakcímkártyáját. Ezen okmányoknak érvényesnek
kell lenniük a kölcsönzés kezdő időpontjában és annak teljes időtartama alatt is.
3.

Milyen időtartamra kölcsönözhetők a Termékek?

A Termékek közül maximum 1 (egy) kamera és 1 (egy objektív), minimum 1 (egy), maximum 5 (öt) naptári napra
kölcsönözhető. A kölcsönzési idő meghosszabbítására és a Termékek más típusra cserélésére nincs lehetőség, és minden
Kölcsönvevő többször vehet részt a programban, de egy adott terméket csak egy alkalommal kölcsönözhet ki.
4.
a.

Hogyan kölcsönözhetők a Termékek?

A Kölcsönvevőnek – a Felhasználási és az Adatvédelmi Feltételek elfogadása mellett – az alábbi adatok megadásával be
kell jelentenie a Termékek kölcsönzésére vonatkozó igényét:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
ix)

családi- és utónév,
e-mailcím,
lakcím,
személyi igazolvány (jogosítvány, útlevél) száma,
lakcímkártya száma,
telefonszám,
a kölcsönözni kívánt Termékek típusszáma,
a kölcsönzés időpontja (nem lehet korábbi, mint az igénybejelentéstől számított 8 nap), és
a https://tryandbuylumix.com/dealerinfo honlapon felsoroltak közül a Termékek átvételére általa kiválasztott
Átvételi pont megjelölése.

b.

A Kölcsönvevő által megadott fenti adatok alapján a Kölcsönadó a Kölcsönvevőnek küldött e-mailben visszaigazolja az
igénybejelentést, illetve amennyiben a Kölcsönvevő által megjelölt valamelyik Termék nem elérhető, alternatív javaslatot
tesz. Ez utóbbi esetben a Kölcsönvevő jogosult az alternatív javaslatot elfogadni, vagy elutasítani, mely döntését a
Kölcsönadónak küldött válasz e-mailben tartozik megerősíteni. Elutasítás esetén, illetve amennyiben a megerősítés 48
(negyvennyolc) órán belül a Kölcsönadóhoz nem érkezik meg, a Kölcsönadó a Kölcsönvevő igénybejelentését, illetve a
Kölcsönvevő által annak kapcsán megadott valamennyi adatot haladéktalanul törli.

c.

Az Átvételi pontok a Panasonic termékek hivatalos magyarországi forgalmazói közül erre kiválasztott, a
https://tryandbuylumix.com/dealerinfo honlapon felsorolt üzletekben találhatók. Az Átvételi pontként megadott üzletet
üzemeltető cég/egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Megbízott) a Termékek kölcsönzés tekintetében a Kölcsönadó
megbízásából jár el.

d.

A Kölcsönvevő a Termékeket csak az 50.000,- Ft (ötvenezer forint) összegű óvadék kölcsönszerződés aláírásával
egyidejűleg az Átvételi ponton a Megbízott részére készpénzben történő megfizetése ellenében veheti kölcsönbe. A
kölcsönszerződés egyben az óvadék megfizetésének igazolásaként is szolgál. A Kölcsönvevőt az óvadék összege után
kamat nem illeti meg.

e.

A Kölcsönvevő a Termékeket az igénybejelentésben általa megjelölt Átvételi ponton és napon, az Átvételi pont
nyitvatartási ideje alatt veheti át. Amennyiben a Kölcsönvevő a kijelölt napon nem jelenik meg az Átvételi ponton a
Termékek átvételére, a Kölcsönadó jogosult az igénybejelentését azonnal hatállyal törölni.

f.

A Kölcsönadó illetve a Megbízott a Termékek kölcsönzését megtagadhatja, amennyiben a Megbízott megítélése szerint a
Kölcsönvevő a Termékek rendeltetésszerű használatához szükséges minimális tudással nem rendelkezik, illetve bármilyen
körülményből arra következtet, hogy a Termékek rendeltetésszerű használata, vagy sérülésmentes, időben történő
visszaszolgáltatása veszélybe kerülhet.

g.

Az Átvételi ponton a Megbízott alkalmazottja ellenőrzi a Kölcsönvevő személyi igazolványa (jogosítványa, útlevele) és
lakcímkártyája érvényességét, és összeveti az azokban szereplő adatokat a Kölcsönvevő által az igénybejelentés során
megadott adatokkal. Ha mindent rendben talál, az okmányokról fénymásolatot készít, és az óvadék megfizetését követően
elkészíti (kinyomtatja) a kölcsönszerződést 3 (három) példányban, melyet a Kölcsönvevő és a Megbízott alkalmazottja
aláír. Ellenkező esetben (amennyiben a Megbízott alkalmazottja adatelérést vagy az okmányok érvényességével
kapcsolatos problémát észlel, avagy a Kölcsönvevő az óvadék megfizetését megtagadja), a kölcsönszerződés aláírását és
a Termékek átadását köteles megtagadni. A Kölcsönvevő személyi igazolványa (jogosítványa, útlevele) és lakcímkártyája
másolata a kölcsönszerződés 2. számú mellékletét képezi.

h.

A kölcsönszerződés és mellékletei aláírását követően a Megbízott alkalmazottja átadja a Termékeket a Kölcsönvevő
részére, aki tartozik azonnal ellenőrizni, hogy azok sérülésmentesek és működőképesek-e. Amennyiben a Kölcsönvevő a
Termékeket hibásnak vagy sérültnek találja, köteles azok átvételét megtagadni és az aláírt kölcsönszerződés összes
példányának azonnali megsemmisítését, illetve az óvadék visszafizetését kérni, mely kérést a Megbízott köteles azonnal
teljesíteni, továbbá a Termékeket a Kölcsönvevőtől visszavenni.
5.

Milyen szabályok vonatkoznak a Termékek használatára?

a.

A Kölcsönvevő a Termékeket a gyártó használati utasítása szerint, kizárólag az abban megadott célra, rendeltetésszerűen
tartozik használni, azokat más részére nem adhatja át, illetve Magyarország területéről nem viheti ki. A Termékeknek az
Átvételi pontról történő elszállítása, illetve azok visszaszállítása a Kölcsönvevő feladata.

b.

A Kölcsönvevő a Termékeken átalakítást, javítást nem végezhet, azokat nem szerelheti szét, illetve azokhoz csak a gyártó
használati utasításában engedélyezett eszközöket csatlakoztathat.

c.

A Termékek meghibásodása, megrongálódása, megsemmisülése, elvesztése vagy ellopása esetén a Kölcsönvevő köteles
a Megbízottat azonnal tájékoztatni, és a Termékeket (az elvesztés vagy ellopás esetét kivéve) az Átvételi pontba
haladéktalanul visszavinni. A Termékek elvesztése vagy ellopása esetén a Kölcsönvevő tartozik minden ésszerű
intézkedést megtenni, illetve segítséget nyújtani, amely a Termékek visszaszerzése érdekében szükséges.

d.

A kölcsönszerződés időtartama alatt a Termékek karbantartásáról, megóvásáról és megőrzéséről a Kölcsönvevő tartozik
gondoskodni. A Termékekre vonatkozó jótállási feltételek alá eső meghibásodás esetén a Kölcsönadó a Termékeket
kijavítja vagy kicseréli, melynek ideje a kölcsönszerződés érvényességi időtartamába nem számít bele.

e.

A Kölcsönvevő tartozik megtéríteni minden olyan kárt és költséget, amely a Termékek szerződésszegő, illetve
rendeltetésellenes használata következtében merül fel. Ez vonatkozik arra az esetre is, ha a kárt és/vagy költséget olyan
harmadik személy okozta, akinek Kölcsönvevő a Termékek használatát átengedte.
6.

Mikor kell a Termékeket visszaszolgáltatni?

a.

A Kölcsönvevő a Termékeket az Átvételi ponton a nyitvatartási időn belül a kölcsönzés időtartama alatt bármikor jogosult,
legkésőbb a kölcsönzési időtartam utolsó napján azonban köteles visszaszolgáltatni. A Termékeket azon az Átvételi
ponton kell visszaszolgáltatni, ahol azokat a Kölcsönvevő kölcsönbe vette.

b.

Késedelmes visszaszolgáltatás esetén a Kölcsönadó minden megkezdett naptári napra 15000 Ft (tizenötezer forint)
késedelmi kötbért számít fel, melynek összegét a Megbízott az óvadék összegéből levonja és visszatartja.

c.

A Megbízott a visszavitt Termékeket megvizsgálja, hogy azok sérülésmentesek és működőképesek-e. Amennyiben a
Megbízott a Termékeket hibásnak vagy sérültnek találja, illetve azok elhasználódása a rendes használatból eredő mértéket
meghaladja, a Megbízott az óvadék összegét nem fizeti vissza, hanem abból levonja és visszatartja a Kölcsönadó
szervizközpontja által a hiba, sérülés vagy elhasználódás kijavításának, illetve az ezek kapcsán felmerülő értékcsökkenés
költségeit.

d.

Amennyiben a Kölcsönvevő a Termékeket határidőben, sérülésmentes és hibátlan állapotban visszaszolgáltatja az Átvételi
ponton, a Megbízott az óvadék összegét a Kölcsönvevőnek hiánytalanul visszafizeti.

e.

Ha a Termékek visszaszolgáltatása meghiúsul (a Termék megsemmisül, javíthatatlanná válik, elvész vagy azt ellopták), a
Kölcsönvevő kártérítésként tartozik azoknak a Megbízott által az adott napon alkalmazott eladási árát megtéríteni.

f.

A Megbízott a Termékek visszaszolgáltatásakor minden esetben jegyzőkönyvet vesz fel 3 (három) példányban, melyben
rögzíti:
i)

a Termékek azonosító adatait,

ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)

a visszaszolgáltatás időpontját,
az esetleges késedelem időtartamát és a kötbér összegét,
szükség esetén a visszaszolgáltatás meghiúsulásának tényét,
a Termékek esetleges sérüléseit, hibáit, illetve elhasználódását,
a hiba, sérülés vagy túlzott elhasználódás kijavításának, illetve az ezek kapcsán felmerülő értékcsökkenés
becsült költségeit,
a Termékek hibája, sérülése vagy túlzott elhasználódása esetén az elszámolás kitűzött új időpontját,
a visszafizetett óvadék összegét.

E jegyzőkönyvet a Kölcsönvevő is tartozik aláírni, és annak egy példánya a Kölcsönvevőt illeti. E jegyzőkönyv a
kölcsönszerződés 3. számú mellékletét képezi.
g.

A Termékek kölcsönzésével összefüggésben felmerülő valamennyi kárt és költséget a Kölcsönadó és/vagy a Megbízott
jogosult az óvadék összegéből levonni és visszatartani. Amennyiben az óvadék összege ezekre nem nyújt fedezetet, a
Kölcsönadó jogosult a felmerült kár és költség óvadékot meghaladó részét a Kölcsönvevővel szemben érvényesíteni.
7.

Milyen módon történik a Kölcsönvevő személyes adatainak kezelése?

a.

A Kölcsönvevő személyes adatainak kezelője a Kölcsönadó (Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka,
186 00 Prága 8, Corso II. a, Křížikova 148/34, Cseh Köztársaság), az adatfeldolgozó pedig a Kölcsönvevő által a Termékek
átvételére kiválasztott Átvételi pontot üzemeltető cég/egyéni vállalkozó (azaz a Megbízott), amely a Kölcsönvevő
személyes adatait a www.panasonic.com/hu/adatvedelem.html honlapon elérhető Felhasználási Feltételek, Adatvédelmi
Feltételek, a jelen Kölcsönzési Feltételek és a Kölcsönadó által vele kötött adatkezelési szerződés kikötései szerint kezeli.

b.

A Kölcsönadó illetve a Megbízott jogosult a Kölcsönvevő okmányait (személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél, és
lakcímkártya) ellenőrizni, azokról másolatot készíteni, illetve az azokban szereplő adatokat a kölcsönszerződésben
rögzíteni. Ezen túlmenően a Kölcsönadó a Kölcsönvevő személyes adatait csak a kölcsönszerződésből eredő jogai
gyakorlása és érvényesítése érdekében az ehhez szükséges időtartam alatt kezelheti, illetve továbbíthatja –
igényérvényesítés esetén – az ügyben eljáró ügyvédi irodának, bíróságnak vagy egyéb hatóságnak. Egyéb esetekben,
illetve más harmadik személy részére a Kölcsönvevő személyes adatai nem továbbíthatók.

c.

Tekintve, hogy a fenti adatkezelés és adattovábbítás a kölcsönszerződés megkötéséhez és teljesítéséhez elengedhetetlenül
szükséges, a Kölcsönvevő ezekhez kifejezetten hozzájárul.
8.

Milyen egyéb szabályok irányadók a kölcsönzésre?

A jelen Kölcsönzési Feltételekben, a Felhasználási Feltételekben, az Adatvédelmi Feltételekben és a kölcsönszerződésben nem
szabályozott kérdésekben a Ptk. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény rendelkezése az irányadók.
Budapest, 2018. szeptember 15.

