
Általános Szolgáltatási Feltételek 

Csíkos és Pöttyös Kft. társasjáték bérlés 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Csíkos és Pöttyös Kft. (székhely: 6720, 
Szeged, Berzsenyi u. 3. III/20., adószám: 28739393-2-06), mint szolgáltató („Szolgáltató”) által 
üzemeltetett társasjáték („Játékcsomag”) bérlésre vonatkozó általános szerződési feltételeket. A 
szolgáltatás igénybevételének feltétele a jelen feltételek elfogadása. A bérlés szolgáltatást igénybe 
vevő („Felhasználó”) minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. 

A bérlés feltétele a Pöttyös Zebra Játékbolt Hűségprogramjába történő belépés és feltételeinek 
elfogadása. A hűségprogram szerződés aláírásával és a bérlés igénybevételével együttesen fogadja el 
a jelen ÁSZF-t. 

A hűségprogram szerződés az első bérlés ügyintézése során is megköthető, külön ügyintézést nem 
igényel. 

Bérlés menete és feltételei 

1. A bérelhető termék minden olyan társasjáték, amely a Szolgáltató által a „Szeged társasjáték - 
Pöttyös Zebra” facebook csoportban közzétett táblázatban szerepel. Igény szerint személyesen/e-
mailen keresztül is tudunk tájékoztatást adni a bérelhető termékek köréről. 

Facebook csoport elérhetősége: 
https://www.facebook.com/groups/szeged.tarsasjatek.pottyos.zebra 

A Pöttyös Zebra webshopon közzétett lista tájékoztató jellegű, a csoportban közzétett foglaltsági lista 
tartalmazza napra készen az elérhetőségeket. 

https://pottyoszebra.hu/tarsasjatek-berles/ 

2. Az egyes társasjátékokból 1 példány kerül kibontásra, így foglaltság esetén a Szolgáltató nem tudja 
azonnal bérlésre bocsátani. Előjegyzést megegyezés szerint veszünk fel a már más által kikölcsönzött 
társasjátékra. 

3. A kiválasztott Játékcsomag bérlésének szándékáról a Felhasználó tájékoztatja a Szolgáltatót 
valamely alább közzétett elérhetőségén keresztül. Javasoljuk elsősorban a Facebook Messenger 
szolgáltatás használatát. 

Facebook: https://www.facebook.com/pottyos.zebra.jatekbolt 

E-mail: jatekberles@pottyoszebra.hu 

Személyesen: 6720, Szeged, Kárász utca 8. 

4. A Felhasználó bérlési szándékának jelzésére válaszul a Szolgáltató tájékoztatja a vevőt a 
kiválasztott Játékcsomag elérhetőségéről és az átvétel lehetséges időpontjáról. 

5. A Játékcsomag átadása és visszaszolgáltatása minden esetben a 6720, Szeged, Kárász utca 8. címen 
található Pöttyös Zebra Játékboltban történik. 

Nyitva tartás: 
Hétköznapokon 10:00-18:00 
Szombaton 9:00-13:00 

https://www.facebook.com/groups/szeged.tarsasjatek.pottyos.zebra
https://pottyoszebra.hu/tarsasjatek-berles/
https://www.facebook.com/pottyos.zebra.jatekbolt
mailto:jatekberles@pottyoszebra.hu


A bérelhető játékokat a Szolgáltató nem feltétlenül a Pöttyös Zebra Játékboltban tárolja. Ennek 
megfelelően erősen javallott a Felhasználó részéről az előzetes kapcsolatfelvétel. A Szolgáltató így 
tudja biztosítani a kiválasztott termékek gördülékeny átadását. 

6. A Játékcsomag átadásakor a Felhasználó kifizeti a Szolgáltatónak a Bérlési díjat és azon felül 
Kauciót hagy a Szolgáltatónál. 

7. A Bérlési díj az alább megtalálható táblázatnak megfelelően értendő egy bérlési időszakra 
vonatkozóan. 

8. A Kaució a társasjáték aktuális bolti árának és a bérlési díjnak a különbsége. A Felhasználó a 
Kauciót készpénzben adja a Szolgáltatónak. A Kauciót csak a szolgáltatást igénybevevő 
Felhasználónak köteles visszaadni a Szolgáltató és csak akkor, ha hiánytalanul és épségben hozza 
vissza a kölcsönvett társasjátékot a Bérlési időszak lejárta előtt. 

9. A Bérlési időszak 7 naptári nap. Például a hétfőn elvitt társasjátékot a Felhasználónak a következő 
hét hétfőjéig kell visszaszolgáltatnia. Ez alól kivétel, ha a visszaszolgáltatás napja munkaszüneti nap. 
Ebben az esetben a bérlés lejártát követő munkanap a visszaszolgáltatás határideje. 

10. A Bérlési időszakot legfeljebb 1 alkalommal meg lehet hosszabbítani, amennyiben nincs 
előjegyzés a bérelt társasjátékra. A meghosszabbítás egy újabb 7 napos bérlési intervallumra szól. A 
bérlés meghosszabbítása esetén az újabb bérlési időszakra vonatkozó bérleti díjat a Szolgáltató a 
Kaucióból vonja le. 

11. A Bérlési időszak meghosszabbítására szóló igényt a Felhasználó a Szolgáltató valamely fenti 
elérhetőségén köteles jelezni legkésőbb 2 nappal a bérlési időszak lejárta előtt. A Szolgáltató 24 órán 
belül visszajelez, hogy lehetséges-e a bérlés meghosszabbítása. 

12. Ha a Felhasználó a Bérlési időszak lejártáig nem szolgáltatja vissza a Játékcsomagot, akkor 
Késedelmi díjat köteles fizetni. Késedelmi díjként a Szolgáltató a Játékcsomag Bérleti díját számolja 
fel 7 naponta a késedelem első 3 hetében. A Késedelmi díj a Kaucióból kerül levonásra. 

13. Ha a Felhasználó a Bérlési időszak lejártát követő 21. napig nem szolgáltatja vissza a 
Játékcsomagot, akkor felek úgy tekintik, hogy a Felhasználó megvásárolta a társasjátékokat. Ebben az 
esetben a Kaució fennmaradó része jelenti a fedezetet a vásárlásra, így az a Szolgáltatónál marad. 
Ekkor egyúttal a Felhasználó azonnal kizárásra kerül a Pöttyös Zebra Játékbolt Hűségprogramjából és 
a Felhasználó a továbbiakban nem veheti igénybe a bérlési szolgáltatást. 

14. A Szolgáltató egyedi megegyezés szerint nyújt lehetőséget a bérelt társasjáték megvásárlására. A 
Felhasználó vételi szándéka esetén azt jelezni köteles a Szolgáltatónak a bérlési időszak lejárását 
megelőzően. 

15. Amennyiben a Felhasználó elérte a Törzsvásárlói státuszt, lehetősége van a bérelt játékkal 
azonos, új társasjáték megvásárlására a bérleti díj beszámításával abban az esetben, ha az adott játék 
elérhető a Szolgáltató árukészletében. A Szolgáltató nem köteles biztosítani a játék megvásárlásának 
lehetőségét, ha az a játék nincs a Szolgáltató aktuális készletében. 

16. Törzsvásárlóvá a Hűségprogramban szereplő feltételek szerint lehet válni. 

17. A bérlési időszak kezdetén a Felhasználónak joga van megbizonyosodnia a Játékcsomagba tartozó 
társasjátékok hiánytalan és hibátlan voltáról. 

18. A Felhasználó köteles kártérítést fizetni abban az esetben, ha a hiányosan, illetve sérülten 
szolgáltatja vissza a Játékcsomagot. 



19. A Felhasználó mentesülhet a kártérítés megfizetése alól abban az esetben, ha igazolni tudja, hogy 
a sérülés az előtt következett be, hogy a Felhasználó átvette a Játékcsomagot, vagy ha igazolni tudja, 
hogy a sérülés gyártói hiba miatt következett be. 

20. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben ne kössön szolgáltatási szerződést a 
Felhasználóval. 

21. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó. 

Árazás 

Játék bolti ára 7 napos bérlés 

0-5000 Ft 490 Ft 

5001-10000 Ft 990 Ft 

10001-15000 Ft 1490 Ft 

15001-20000 Ft 1990 Ft 

20001-25000 Ft 2490 Ft 

25001-30000 Ft 2990 Ft 

30001-35000 Ft 3490 Ft 

35001-40000 Ft 3990 Ft 

 

Adatkezelés 

A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás teljesítése érdekében felhasználói adatokat tárolni és kezelni. A 
Szolgáltató a Felhasználók adatait a szolgáltatási szerződés lejártáig, sérülést okozó Felhasználó 
esetében egy évig kezelni. 

Kezelt adatok köre: név, telefonszám, hűségkártya sorszáma. 

A Felhasználó a Szolgáltatótól tájékoztatást kérhet az adatkezelésre vonatkozóan. 

A Felhasználó kérheti adatainak végleges törlését a Szolgáltatótól, amelynek végrehajtását a 
Szolgáltató köteles igazolni a Felhasználó felé. A Szolgáltató az adatok törlését az adattörlésre 
vonatkozó kérést követő 7 naptári napon belül köteles megtenni. A Felhasználó az adatkezelést 
illetően szükség esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125, Budapest, 
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) tehet panaszt. 

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

 

Kelt: Szeged, 2021. augusztus 7. 


