
Eszközbérlés a FOTOPLUS-nál 

GYIK/Feltételek 

Ki bérelhet eszközt a FOTOPLUS-nál? 

Minden magyarországi lakhellyel rendelkező magánszemély, érvényes személyi igazolvány és 

lakcímkártya birtokában, a letéti és bérleti díj megfizetésével. Ezen felül fenntartjuk 

magunknak a jogot, hogy elálljunk a bérbeadástól, amennyiben úgy ítéljük meg, hogy a bérlő 

nem rendelkezik az elvárható minimális hozzáértéssel, ami szavatolja az adott eszköz 

rendeltetésszerű használatát, vagy bármi okból bizonytalan az eszköz visszajuttatása. 

Mi szükséges az eszközbérléshez? 

Érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya, valamint a letéti és bérleti díj rendelkezésre 

állása. Az igazolványokat lefénymásoljuk, és a bérleti szerződés mellékleteként tároljuk. 

Hogyan tudom megfizetni a letéti és bérleti díjat? 

A letéti díj készpénzben fizetendő, a bérleti díj készpénzben, bankkártyával és átutalással is 

kiegyenlíthető. A letéti díj átutalásos megfizetésére 1000 Ft/alkalom tranzakciós díj 

megfizetése mellett van lehetőség. 

Mi az a letéti díj? 

A letéti díj kaucióként szolgál, ha bármilyen oknál fogva kár érne minket (meghibásodás, 

rongálódás, késedelmes visszaszolgáltatás). 

Meghibásodott a zárszerkezet a fényképezőgépben, ezért is levontok a letéti díjból? 

A letéti díjból csak nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért (és késedelmes 

visszaszolgáltatásért) vonunk le (a hivatalos szakszerviz árajánlata alapján). Természetes 

meghibásodásért nem vonjuk le a kár összegét. A zárszerkezet meghibásodása jellemzően 

ilyen. 

Mikor kell jeleznem bérlési szándékomat? 

Minél előbb, annál jobb. A legtöbb eszközből csak egy-egy darab áll rendelkezésre, minden 

esetben foglalási sorrendben adjuk ki az eszközöket, így könnyen előfordulhat, hogy adott 

időszakra nem tudjuk biztosítani a kiszemelt eszközt. Arra is hagyj nekünk elég időt, hogy 

előkészítsük az adott eszközt – feltöltsük az akkumulátorokat, megtisztítsuk a felszerelést, stb. 

Mi történik, ha csak késve tudom visszahozni a bérelt eszközt? 

A késedelmi díjat, mely naponta a napi bérleti díj kétszerese, a letéti díjból vonjuk le. 

Amennyiben hosszabbítani szeretnéd a bérlést, arra személyesen van lehetőség (ha más nem 

foglalta még le az eszközt). 

Hétvégére vinném csak el az eszközt, mikor kell elvinnem, visszahoznom? 

Hétvégi bérletnek azt számoljuk, amit pénteken 12:00 után viszel el, és hétfő 12:00-ig 

visszajuttatod. 

Hosszú távra szeretnék bérelni, van lehetőség kedvezményes árat kérni? 

Igen, írj nekünk a budapest (kukac) fotoplus (pont) hu-ra, és igyekszünk egyedi ajánlatot 

kalkulálni 5 napon túli bérlés esetén. 

Hol, és mikor tudom átvenni/visszavinni a bérelt eszközt? 

A bérlésre csak a budapesti üzletünkben van lehetőség nyitvatartási időben. A pontos cím és 

nyitva tartás elérhető a következő linken: http://fotoplus.hu/hu/kapcsolat#uzleteink 

http://fotoplus.hu/hu/kapcsolat#uzleteink


Nincs lehetőségem személyesen átvenni az eszközt, futárral kikülditek nekem? 

Sajnos csak személyes átadás-átvételre van lehetőség. 

Nincs lehetőségem személyesen átvenni az eszközt, beküldhetek valakit érte? 

Sajnos csak személyes átadás-átvételre van lehetőség. A bérleti szerződést azzal a személlyel 

kötjük, aki átveszi a terméket, a szerződésben pedig kikötjük, hogy a bérlő harmadik félnek az 

eszközt nem adhatja át. 

Fényképezőgépet bérelek, milyen tartozékok járnak a géphez? 

A fényképezőgéphez minden alaptartozékot mellékelünk (akkumulátor, töltő, nyakpánt, 

vázsapka, stb.). Amennyiben speciális memóriakártya (pl. CFast vagy XQD) szükséges a 

használathoz, azt külön kérés és bérleti díj megfizetése ellenében mellékelünk. 

Objektívet bérelek, lesz szűrő az objektíven? 

Alapesetben jó minőségű Protector szűrővel, tokban adjuk át a bérelt objektívet.  

Hol tudom jelezni, hogy késve tudom csak visszahozni a bérelt eszközöket? 

Írj nekünk a budapest (kukac) fotoplus (pont) hu e-mail címre. 

Szeretnék ÁFA-s számlát kérni a bérlésről, van erre lehetőség? 

Természetesen van lehetőség ÁFA-s számla kiállítására, akár más névre is, mint ami a bérleti 

szerződésben szerepelt. 

Nagyon megtetszett a bérelt eszköz, gondolkodom, hogy vásároljak magamnak egyet. 

Abban tudunk segíteni, hogy a bérleti díjat beszámítjuk a vételárba maximum az eszköz 

értékének 30%-ig. 

Nekem csak szombaton kéne a felszerelés, vasárnap nem fogom használni. Vasárnapra is 

felszámoltok bérleti díjat? 

Minden megkezdett 24 óra után felszámoljuk a napi díjat, ha használod a felszerelést, ha nem. 

Amíg Nálad van, más sem tudja kibérelni, és mi sem tudjuk használni. 

Nekem csak 1-2 órára kell a gép, lehet arányosan kevesebb bérleti díjat számítani? 

Sajnos a minimális bérleti díj egy nap. Azon a napon, amikor kibérled, még ha csak egy órára is, 

másnak már valószínűleg nem tudjuk odaadni. 

Hétvégén lesz a barátaim/rokonaim/ismerőseim esküvője/születésnapja/házassági 

évfordulója, megkértek, hogy fényképezzem le. Még sosem fényképeztem, de szeretném 

kibérelni a legjobb fényképezőgépet a legjobb objektívvel. Meg tudtok gyorsan tanítani 

használni? 

Inkább iratkozz be egy tanfolyamra, vagy informálódj az interneten – innen mindent meg lehet 

tanulni az alapoktól egészen magas szintig. De a legtöbb tudást gyakorlással és saját 

tapasztalatokból fogod megszerezni. Kezdj inkább kicsiben, a „legjobb” felszerelés bérleti 

díjából meg tudsz vásárolni egy olyan szettet, amivel el tudsz kezdeni hobbi szinten 

fényképezni. 

Hol tudom további kérdéseimet feltenni? 

Írj nekünk a budapest (kukac) fotoplus (pont) hu e-mail címre. 


