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MOONSCAPE

STÍLUSOS DESIGN BÚTORT BÉRELNE?
Amennyiben VIP-ügyfél rendezvényt, esküvőt, kiállítási
tárgyalót vagy díjátadót tervez, az Event DES!GN4RENT
elegáns és meglepő funkciókkal rendelkező design bútorokat kínál Önnek.
Csapatunk számos luxus márka képviseletét látja el,
melyet 2012-ben vont be a rendezvény világba, így
kollekciónk között megtalálhatók a Blofield és FUGU
felfújható, a FLUX összecsukható, a Moree, VONDOM
valamint Smart& Green kábelmentes LED fénybútorai!
Mindezek mellett közel 2 évtizedes dekorációs múlttal
rendelkezünk lakástextil téren. Minőség és mennyiség nálunk nem akadály. Készletünk szükség esetén
gyártói kapacítás bevonásával azonnal bővíthető az
Önök igényének megfelelően.
Tanácsadással, kiváló minőségű termékkínálattal,
megbízható logisztikával állunk prémium rendezvény
kelléket igénylő ügyfeleink rendelkezésére!
Jelenleg cégünk fő profilja rendezvényeszközök bérbeadása, rendezvénydekoráció tervezése valamint kiállítás installációk kivitelezése.

Kapcsolódó oldalak:
www.brands4rent.hu
www.design4rent.hu
www.ambienta.hu
www.fenybutor.hu

www.moree.de
www.fluxfurniture.hu
www.blofield.com
www.fugufurniture.hu

A flux termékek polipropilénből készülnek, azaz az egyik legstrapabíróbb műanyagból.

flux® chair / szék

Úgy néz ki mint egy óriás boríték; ami design székké alakítható. Ez a
könnyen összecsukható, modern, minimál kinézetű szék a helytakarékos tárolás minden előnyével rendelkezik. A szék súlya 4.8 kg, pont
ezért a terhelhetősége 160 kg, kültéri és beltéri használatra egyaránt
alkalmasak.
A székek normál ülőmagassággal rendelkeznek.

flux® junior / gyerek szék

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A Flux Junior az eredeti Flux Szék tökéletes mini verziója. Ami annyit
jelent, hogy ugyan kisebb de szintén egy darabból, úgyanúgy
összehajtható szék, mint nagytestvére. Hatféle színben választható:
három alap és három új; gyerekcsábító színben.

flux® pop / ülőke-asztalka

Ne tévesszen meg ez az első látásra csak egy strapabíró borítéknak
tűnő multifunkcionális bútor darab. Egy szimpla pattintás és kész is a
design puff. Vagy lerakó asztal? A flux pop 7 stílusos színével és 140 kg
teherbírásával ezer felhasználási lehetőséget kínál a házban és a ház
körül.

flux® pillar / bárszék

Ez a bárszék finom íveivel tökéletes társává vált flux® column;
könyöklőnek, bár-asztalnak. A beépített lábtartó komfortossá teszi az
ülést hosszú baráti beszélgetéseken egy pohár ital mellett.Mint minden
flux® termék így a flux® pillar bárszék is összecsukható, így könnyedén szállítható és tárolható!

flux® column / könyöklő

Ez a bár asztal egy több funkciójú design darab. Finom íveivel matt
selyem felületével az első olyan összecsukható bár asztal, ami összecsukva (18mm) laposabb, mint bármilyen más megoldás amit eddig
ismertünk. Ez a praktikus design darab stílusos eleganciát kölcsönöz
bármilyen környezetbe.
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LED világítás

led
Világítás: 		
3 féle fényerősség,
			gyertyaláng effekt,
			dinamikus színválasztás
Átlag működés: 		

12óra

Töltési idő: 		

6 óra

Technikai paraméterek: Li-Polymer akkumulűtor
			3,7V 1750mah
Áramigény: 		

1 watt

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A MOREE MÁRKA LED TECHNOLÓGIÁT ALKALMAZÓ STÍLUSOS ÉS
MAGAS MINŐSÉGŰ DESIGN BÚTOROKAT JELENT, AMELYEK NÉMETORSZÁGBAN KÉSZÜLNEK.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Kivitel (Kültéri/Beltéri):
Bútoraink kivétel nélkül UV sugárzásnak, illetve fagynak ellenálló
műanyagból készülnek. Kültéri használatra javasolt bútoraink áramellátása legalább IP44-es védettségi szint mellett biztosított, azaz
“vízállóak”, míg a többi termékünk IP20-as védettséggel készülnek.
Katalógusunkban többségében a LED Pro Accu kivitelű termékek találhatóak, amelyek 20-30 órás kábelmentes üzemidőt és
egyedülálló LED technikára épülő színekkel rendelkező bútorokat
jelentenek.
Áramforrás:
- hálózati csatlakozóval
- 20-30 órás üzemidővel rendelkező Pro akumlátorral (Pro Aku kivitel)
Fényforrás:
- hétköznapi fehér E40-es izzó
- 13 Wattos professzionális sokszínű LED.
Fényvezérlés:
LED izzóval készült bútoraink az RGB színskála színeiben képesek
világítani. A színek kiválasztása rádiófrekvenciás távirányítással működik. Ennek segítségével 200 méteren belül bármennyi
bútordarab egy gombnyomással irányítható, előre programozott
fényjátékok is indíthatóak. A távvezérlés megoldható távirányító segítségével, illetve számítógépről.
Brandingelés:
A Moree bútorokat az egyedi színeken túlmenően a cég sajátos arculatához tudjuk igazítani. (Lásd korábbi Branding információk)

FÉNY ASZTALOK

LOUNGE LED PRO ACCU
Szín:
Méret:
Súly:
Fényforrás:
Távvezérlés:

fehér, áttetsző
Ø kb. 84 cm, M 33 cm
kb. 13 kg
sokszínű LEDek, max. 13 W
rádiófrekvenciás

Akku üzemidő:

kb. 30 óra

FÉNY ASZTALOK

LOUNGE VARIATION
Szín:
Méret:
Súly:
Fényforrás:
Távvezérlés:

fehér, áttetsző
Ø kb. 84 cm, M 33 cm
kb. 13 kg
fehér színű izzó
NINCS

Tápfeszültség:

220V

IP 23

FÉNY KÖNYÖKLŐ

LED-KÖNYÖKLŐ
lounge up
led pro accu outdoor
Szín:

fehér, áttetsző

Méret:

Ø kb. 84 cm, M 106 cm

Súly:

kb. 25,5 kg

Fényforrás:

sokszínű LEDek, max. 13 W

Távvezérlés:

rádiófrekvenciás

Akku:

üzemidő kb. 30 óra

IP 23

FÉNY ASZTALOK
MAGASSÁG: 45/55/75/105 CM

LOUNGE ASZTALOK - 4 FŐ
lounge 45/55/75
led pro accu
Szín:

fehér, áttetsző

Méret:

Ø kb. 84 cm, M 45/55/75 cm

Súly:

kb. 25,5-28 kg

Fényforrás:

sokszínű LEDek, max. 13 W

Távvezérlés:

rádiófrekvenciás

Akkuüzemidő:

kb. 20 óra

FÉNY KÖNYÖKLŐ

LED-KÖNYÖKLŐ
lounge 105
led pro accu
Méretek:

Ø kb. 84, M 105 cm

Súly:

kb. 25,5-28 kg kg

Fényforrás:

sokszínű LEDek, max. 13 W

Távvezérlés:

rádiófrekvenciás

Akku üzemidő:

kb. 20 óra

IP 23

BÁRSZÉK

BÁRSZÉK
ED BARSTOOL
Méretek:
Ülés:

35cm x 38 cm

Max. ülésmagasság:

77cm

Min. ülésmagasság:

51cm

FÉNY KOCKA

CUBE - ÜLŐKE & ASZTALKA
cube led pro accu
Szín:

fehér, áttetsző

Méret:

Sz 44 x H 44 x M 45 cm

Súly:

kb. 13 kg

Fényforrás:

sokszínű LEDek, max. 13 W

Távvezérlés:

rádiófrekvenciás

Akku üzemidő:

kb. 30 óra

FÉNY GÖMB

BUBBLE - ÜLŐKE & ASZTALKA
BUBBLE led pro accu
Szín:

fehér, áttetsző

Méretek:

Ø kb. 68 cm, M 41 cm

Asztallap:

Üveg, Ø 40 cm x 5mm

Filcpárna:

opcionális Ø 40 cm x 5mm

Súly:

kb. 13 kg

Fényforrás:

sokszínű LED, max.13 W

Távvezérlés:

rádiófrekvenciás

Akku üzemidő:

kb. 30 óra

FÉNY PEZSGŐHŰTŐ

COOLER- PEZSGŐHŰTŐ
LED PRO ACCU
Szín:

fehér, áttetsző

Méret:

Ø kb. 46 cm, M 89 cm

Súly:

kb. 15 kg

Fényforrás:

sokszínű LEDek, max. 13 W

Távvezérlés:

rádiófrekvenciás

Akku üzemidő:

kb. 30 óra

FÉNY STUDIÓASZTAL

STUDIÓ ASZTALOK - 6 FŐ
Studio 45/75/105
led pro accu
Szín:

fehér, áttetsző

Méret:

70x100 cm, M 45/75/105 cm

Súly:

kb. 20 kg

Fényforrás:

sokszínű LEDek, max. 13 W

Távvezérlés:

rádiófrekvenciás

Akku üzemidő:

kb. 30 óra

FÉNY BÁRPULT

LED-PULT
CUBE BAR 180
LED PRO ACCU
Szín:

inox saválló

Méretek:

180x100x110 cm

Súly:

kb. 80 kg

Fényforrás:

sokszínű LEDek, max. 13 W

Távvezérlés:

rádiófrekvenciás

Akku üzemidő:

kb. 30 óra

LEVEGŐ. ÉREZHETŐ, SZAGOLHATÓ, BELÉLEGEZHETŐ.
DE MI TÖRTÉNIK HA DESIGN BÚTORKÉNT HASZNÁLJUK?

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A Blofield a világon az első márka, amely a levegő designt tartja a fókuszban, azaz felfújható design bútorokat alkot.
A kanapékat, fotelokat, perceken belül elektromos kompresszorral
fel lehet fújni, így nagyon gyorsan bárhol (strandon, réten, sportpályán,
uszodában, kiállításon vagy konferencián) könnyedén lehet kényelmes
nagy méretű ülőalkalmatosságot kialakítani.
A leeresztett bútorokat egyszerűen tudjuk szállítani, ahova csak szükséges. Ez egy olyan tömör, sokoldalú, stílusos reddot díjnyertes kollekció a „következő” generáció designereitől, amely tartós és időjárás
álló anyagok felhasználásával képes homok, hó és még igen sok féle
környezetben a kényelmet szolgálni.
A Blofield ötvözi egy tradicionális fotel designját és minőséget magas
komforttal és rendkívüli mobilizálhatósággal.

fotel

BIG BLO 1
Méretek:

120x105x75

Ülőmagasság:

42cm

Anyag:

PVC (UV álló), Nylon alsó rész védelemmel

Bruttó súly:

18 kg

Színek:

fehér (stone white), fekete, piros, szürke

kanapé

BIG BLO 2
Méretek:

170x105x75

Ülőmagasság:

42cm

Anyag:

PVC (UV álló), Nylon alsó rész védelemmel

Bruttó súly:

22 kg

Színek:

fehér (stone white), fekete, piros

kanapé

VERY BIG BLO 4
Méretek:

239x101x75

Ülőmagasság:

42cm

Anyag:

PVC (UV álló), Nylon alsó rész védelemmel

Bruttó súly:

28 kg

Színek:

fehér (stone white), fekete, piros

piknik asztal

DO NUTS
Méretek:

Ø 190

, Magasság 76 cm

Asztal:

Ø

Ülőmagasság:

45cm

Anyag:

Polyester (UV álló), Kültéri
Nylon, alsó rész védelemmel

Bruttó súly:

30,5 kg

Színek:

fekete és további több, mint 40 féle színben

101cm, 6 személyes

baby fotel

BABY BLO
Méretek:

120x105x75

Ülőmagasság:

28cm

Anyag:

PVC (UV álló), Nylon alsó rész védelemmel

Bruttó súly:

13,5 kg

Színek:

fehér (stone white), kék

HANNABI - THE SOFA TAILOR

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A HANNABI magalapítása abból a gondolatból született, hogy a magyar
designbútorok kicsiny számának egyik oka a gyártók és a tervezők
közötti kooperáció hiánya.
A magyar könnyűipar adottságai remek lehetőséget nyújtanak kisszériás minőségi bútorok gyártásához, így felkeresték az ország legjobb
műhelyeit és a megkeresett gyártók örömmel kapcsolódtak a csapathoz.
A cég fiatal kora ellenre ígéretes hazai és nemzetközi sikereket könyvelhet el, amit a design és a minőség iránti elkötelezettségének és annak
a látásmódnak köszönhet, ami teljesen egyedülálló módon közelíti meg
a kárpitosbútor gyártást.
Azokat területeket keresik ahol a termékek elsődleges értéke nem a tömegtermelés lehetősége, hanem a személyesség.
A HANNABI egyedülálló módon szabja személyre a kanapéit; bútoraink
szélességi és mélységi méretei centiméteres pontossággal az adott
enteriőr méreteihez rendelhetők.
Ha beleülsz egy HANNABI kanapéba utazóvá válsz, akit megérint a régi
idők műhelyeinek míves munkája, és a jövő tudatosságának tisztasága
egyaránt

NO5 BOX KANAPÉ

NO5 BOX KANAPÉ

NO3 GRUND KANAPÉ

NO3 GRUND KANAPÉ

WOMEN ON EARTH FOTEL

WOMEN ON EARTH FOTEL

SOFT DESIGN
You can change a name, not a soul

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Born under the name Grain de Couleur Création (GDCC) in 2005, now
called Daycollection (since November 2012), the brand was thought in
the first place as an laboratory of ideas by the french specialist of digital
printing on fabrics, Grain de Couleur.
After a few months hesitating in terms of creation and after some beautiful encounters, Daycollection finally found its way by bringing a range
of table linen printed with cutlery, elegant, nostalgic and really realistic.
The tone was set, the trompe l’oeil become a signature and convinced
at last famous retailers. Changing the brand’s name in 2012, though
sensitive, became pretty necessary because Daycollection is meant to
be international ; besides you can state it with a french or an english
accent !
Lastly this new skin allows us to imagine some new ranges of products,
not only textile, keeping the same creative spirit alive and sticking to our
very genuine creative choices.
4meK, hide your ugly chair!
Generating an illusion, a printed chair on a chair cover, a printed door
on a wall paper… Taking by surprise and getting a smile, dissorientating
by decorating. This is the 4meK collection, meaning Formica, like all
this mythic designs, pads, bistrot chair, straw chair, garage door, graffitis door…
You can change a name, not a soul.

SZÉKHUZAT

DAYCOLLECT!ON
Méretek
Ülőmagasság: 		
Ülés felület szélessége:
Ülés felület mélysége:
Háttámla magassága:
Háttámla szélessége:

46 cm
44 cm
35 cm
86 cm
44 cm

Design: 			
iskola, barokk, normál, esküvői
			kovácsoltvas, kertiszék,
			
antikolt, esküvői 		
Színek: 			
fekete-fehér és színes verziók

FUGU / IN AIR WE TRUST !
FUGU pronounced « foo-goo» designs and manufactures the lightest
furniture in the world combining simplicity, quality and design !

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

FUGU innnovative concept provides versatility and simplicity without
compromising on comfort.
Coming from a basic trend– mobility – we build easy to carry, set-up
and designed solutions ! Either for your events or your apartment,
FUGU offers solutions that are perfect for all kinds of settings: office,
study, work areas, events, weddings, home, indoor / outdoor areas.
Whatever the situation, FUGU is designed for you !

kanapé

KUKI kanapé

asztal

MAKI asztal

asztal

DONUT asztal

fotel
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BRICK sofa

TATU AZ ÁRNYÉKOLÁSDESIGNER
Harmóniát és eleganciát kerestünk. Nyugalmat adó, letisztult formákat,
nemes anyagokat, amelyek nem pusztán hûsítô árnyékot adnak, hanem
hangulatot és stílust teremtenek.
Rendezvényt, partit rendez? Egyedi gyártás keretében, a legnagyobb
gondossággal és precizitással készül minden termékünk, mert hisszük,
hogy a tökéletes alapanyag csak tökéletes kidolgozás által nyerheti el
egyediségét.

az árnyékdesigner

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Báj, elegancia, funkcionalitás.
Gondosan válogatott anyagok és a finom megmunkálás idôtlen szépsége. Ez jellemzi a TATU klasszikus tömörfa napernyôket amelyeket
bérelhet tôlünk esküvôre, céges rendezvényre,
partira.
Prémium minôségû árnyékolástechnikai eszközeinket bérbe veheti
teljes körû háttérszolgáltatással, a helyszínre szállítástól a telepítésen
át egészen a bontásig, rövid határidôvel.
Árnyékolás a design jegyében – napvitorla
Napernyôink nappal lágy fénnyé varázsolják a nap forró sugarait, este
kellemes meleget sugároznak.
A közelmúlt egyre népszerûbb termékénél a formabontó kreativitással
és újító szellemû megoldásokkal arra törekszünk, hogy innovációinkkal
megelôzzük a legújabb trendeket.
Megjelenésében a tengerek büszke vitorlás hajóit idézi, alkalmas lehet
a napernyônél nagyobb felületek árnyékolására is.

az árnyékdesigner
NAPERNYŐK

TATU SUNBRELLA
Méretek
Magasság:

300 cm

Felület:

300 x 300 cm

Anyag:

fa szerkezet, esőálló vászon ponyva

Talp:

beton / 50 kg

Színek:

fehér (stone white),
egyedi színek külön árazás szerint

az árnyékdesigner
NAPERNYŐK

TATU SUNSAIL
Méretek
Magasság:

egyedi

Felület:

egyedi

Anyag:

fém tartó szerkezet, esőálló vászon ponyva

Talp:

egyedi

Színek:

fehér (stone white),
egyedi színek külön árazás szerint

LECHUZA
Miért érné be a “jóval” - ha a legkiválóbbat is megkaphatja?

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A Lechuza kaspók ötvözik a természetben található egyszerű vonalakat
a praktikusság és a design jegyében a lakberendezés örömére.
A lechuza kaspói egy különleges UV álló és aránylag rugalmas speciális
müanyagból készülnek. A gyártó profizmusára utal, hogy tagja a PLAYMOBIL cégcsoportnak.
Ahol a jó ízlés és a funkcionális design találkozik ott a LECHUZA-nak
is helye van. A LECHUZA termékek segítségével megvalósíthatja a kellemes rendezvény környezet idilljét.
Ma már számos tudomanyos vizsgálat támasztja alá, hogy a növényekkel ellátott terekben élők körében kevesebb a megbetegedés és alacsonyabb az emberek stressz érzete.
Közintézményekben, kórházakban és bevásárló központokban is vitathatatlen a zöld növények pozitív hatása. Zöld környezetben szivessebben és tovább tartózkodunk és a vásárlási kedv is jelentősen nő.
Ezt a kellemes környezetet varázsoljuk az Ön kérérsére a megfelelő
rendezvény helyszínre.
Engedje meg, hogy felhívjuk figyelmét a Lechuza kaspócsalád formatervezői díjat nyert termékeire ...

KASPÓK

CUBICO 50 - 40 - 30

BOUNCE BY FENNY GANATRA
About Fenny G

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

From its inception Fenny G products are available in 20 countries across
the globe. It has already started collaborating with various designers
and companies to develop and influence design. Fenny G is also diversifying into spatial design and has launched a concept design+café too.
Master Designer
The joy in design drives me!
A good product is not just about who buys it or who aspires to buy it;
it’s about the ‘joy’ the user & the designer equally derives out of it.
I love challenging my imagination & questioning the basics; leading to
my first product ‘Bounce’. I travelled across the globe with my debut
product; broadening my horizons in the world of design.
Bounce Uno
A hyper experiential seating experience system, Bounce was introduced four years ago there was nothing quite like it, in fact there still
isn’t.Bounce is a judicious mix of form, function & technology that
thrills the experience of users at any age.
The specially re-engineered Silicone Knit gives you an unique experience of elasticity, which has been manufactured using a proprietary
process is at the heart of the Bounce’s innovation & Polycarbonate
body, which makes the product light weight & largely resistant to extreme conditions. This product is strong
& sturdy enough & its weather proof quality
makes it a perfect seating for you.

BOUNCE UNO

BOUNCE UNO - GUMI FOTEL
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ÁRAK
Listaáraink nettó árak, darab/rendezvénynap értendők, melyek az
Áfát NEM tartalmazzák.

BRANDINGELÉS
Matricázás, egyedi megjelenések árai termék / esemény értendők.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

SZÁLLÍTÁS / INSTALLÁCIÓ
Listaáraink a szállítást és helyszíni installáció költségeit NEM
tartalmazzák. Ezeket az adott rendezvény pontos specifikációja után
egyedi ajánlatunkban, külön tételként tüntetjük fel.

RENDEZVÉNYNAP
Nem minősül rendezvénynapnak a rendezvény kezdésének
időpontját megelőző 12órától a rendezvény megkezdéséig terjedő,
valamint a rendezvény zárását követő 12 órás időszak!

Az árak 2016. janár 1-től visszavonásig érvényesek. *Az árváltozás
jogát fentartjuk! A katalógusban szereplő egyes képek, termékek
illusztrációt tartalmaznak.
Darabszám és bérlési időtartam függvényében kérje egyedi árajánlatunkat az info@design4rent.hu-n!

1. BÉRBEADÓ KÖTELEZETTSÉGE
A bútoroknak, ill. azok működéshez
szükséges valamennyi berendezésnek, anyagnak, tartozéknak, alkatrésznek stb. a teljesítési helyre
történő szállítása, a tervek szerinti
kihelyezése és beüzemelése, a
beépítés tartama alatt azok őrzése
a Bérbeadó kötelezettsége.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI
FELTÉTELEK

2. ALVÁLLAKOZÓI TELJESÍTÉS
A Bérlő tudomásul veszi, hogy
a jelen szerződés teljesítéséhez
a Vállalkozó alvállalkozókkal
szerződést köthet. A Bérbeadó az
általa megbízott alvállalkozókért
teljes körű felelősséget vállal, az
ebből eredő károkért a vállalkozó
és az alvállalkozó egyetemlegesen
felel.
3. A Bérbeadó köteles bútorok
szakszerű szállításáról és
telepítéséről gondoskodni.
A szakszerűtlen szearelés miatt
bekövetkező anyagi és személyi
károkért a Bérbeadó teljes
felelősséget vállal.
4. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a
bérbe vett bútorok nem új bútorok
azokon esztétikai hibák lehetnek.
5. A bútorok telepítése és
átadása valamit a bérlet elszállítási
időpontja közötti időszakban a
bútorokért a Bérlő vállal teljes
felelősséget. Köteles a bútorok
megfelelő használatáról gondoskodni. Az ebben az időszakban,
a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a Bérlő tartozik
felelősséggel. Az ilyen jellegű
károkat a Bérbeadó köteles 48
órán belül jelezni a Bérlőnek a kár
mértékének megjelölésével együtt.
6. A Bérlő tudomásul veszi, hogy
amennyiben a bérelt bútorok
felületére dekorációs kiegészítőket
igényel (fólia felirat, print), úgy
annak elkészítse, külön árajánlat
tárgyát képezi, a bérleti díj azok
költségét nem tartalmazza.
Ezen dekorációk kivitelezéshez
feltétlenül szükséges információk,

anyagok (vektoros grafikai állományok) átadási határideje a
rendezvény megkezdése előtti
legkésőbb 2 hét.
7. Amennyiben a Bérlő ezzel a
határidővel késdelembe esik, a
kivitelezési határidők és költségek
módosulhatnak. A határidők vagy
költségek ilyen jellegű változását a
Bérbeadó köteles haladéktalanul
írásban jelezni a Bérlő felé.
8. A kiszállításra és az elszállításra megjelölt időpontban a Bérlő
kötelessége biztosítani a bútorok
szállíthatóságát (parkolóhely
biztosítása, rakodási útvonal
biztosítása, bútorokról történő
lepakolás). Abban az esetben,
ha ki és visszaszállításra kijelölt
időpontokat meghaladó 1 órán
belül a rakodást a Bérbeadó
nem tudja megkezdeni, úgy az a
határidők módosulását okozhatja,
amely a Bérbeadónak nem róható
fel. Amennyiben a késedelem
meghaladja az 1 órát úgy a
Bérbeadó jogosult a helyszínen
tartózkodó munkatársak számának
megfelelő, óránkénti 2.000 Ft/óra/
fő + Áfa várakozási díjat kiszámlázni a Bérlő felé.
9. HIBÁK
A felek a 3.1 pontban írt szolgáltatás átadásakor az átadás
tényét és az esetleges hibákat
képviselőik útján közösen
felvett jegyzőkönyvben rögzítik.
Az átadáskor nem észlelt, de a
rendezvény tartama alatt felmerült
hibákat Bérlő haladéktalanul, de
legkésőbb 48 órán belül írásban
köteles jelezni Bérbeadónak,
szavatossági igényének egyidejű
megjelölésével.
10. FIZETÉS
Az első két bérlés vagy nettó
100.000 Ft összeg alatti bérleti
díj esetén a bérleti díj kifizetése
számla ellenében készpénzben
legkésőbb a bútorok kiszállításakor
történik. Minden más esetben, a
kiszállítását megelőzően legkésőbb

két nappal a bérleti díj 50%-át
előlegként köteles a Bérlő átutalni,
a fennmaradó összeget pedig 8
napos átutalással. Amennyiben az
előleg határidőre nem érkezik meg,
a Bérbeadó a jelen szerződéstől
érdekmúlás címén jogosult elállni
minden további felszólítás nélkül.
A Bérlő késedelmes fizetése
esetén a Bérbeadó a jegybanki
alapkamat kétszeresének
megfelelő mértékű késedelmi
kamat érvényesítésére jogosult.
11. OGVITÁK
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a
Ptk-nak a vállalkozási szerződésre
vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A felek az e szerződésből
eredő esetleges vitákat előzetes
egyeztetés útján rendezik. Ha ezen
egyeztetés eredménytelen és a
vita jogvita, úgy a helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben kikötik
a Budapesti Bíróság kizárólagos
illetékességét.
12. SZERZŐDÉSES OKMÁNYOK ÉS
INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÁSA
Bérlő hozzájárul ahhoz, hogy a
jelen bérleti szerződés tárgyát
képező bútorokról a helyszínen
készített fényképeket a Bérbeadó
reklámanyagában szerepeltethesse, ill. referenciaként
felhasználhassa. A szerződés teljesítésének érdekében a Bérbeadó
által készített tervek és rajzok
a Bérbeadó szellemi tulajdonát
képezik, ezeket a Bérlő csak a jelen
szerződében meghatározott célra
használhatja fel.
Mindkét fél tájékoztatja érintett
alkalmazottait, üzletfeleit stb.
a jelen szerződésbe foglalt
kötelezettségeiről, és felelősséget
vállal saját alkalmazottai, üzletfelei stb. vonatkozásában fenti
kötelezettségek betartásáért.
13. TULAJDON
A bérbe adott bútorok valamint
helyszínen beépített installációs
anyagok a Bérbeadó kizárólagos
tulajdonát képezik.

