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BÉRLÉSI FELTÉTELEK:

• A háttérfal telepítésétől a bontásáig a teljes anyagi felelősség a Bérbevevőt terheli, ezért például köteles a háttérfal őrzéséről
  gondoskodni, kár keletkezése esetén a teljes anyagi felelősséget viselni.
• A háttérfal tűzveszélyességi fokozata "D" (mérsékelt tűzveszélyes), ezért a környezetében végzett tevékenységnél az erre vonatkozó
  szabályok betartása kötelezi a Bérbevevőt.
• A Bérbevevő 200 000 Ft kauciót köteles �zetni a háttérfal átvételéig, amelyet a Bérbeadó a visszaszállítást követő 7. napig köteles
  vissza�zetni, amennyiben a háttérfalban nem keletkezett kár. Erről külön „Kaució átvételi elismervény”-t ír alá a Bérbeadó és a
  Bérbevevő.
• Keletkezett károk javítási költsége: sérüléstől függően akár a háttérfal teljes listaára is lehet, amely kárt - amennyiben van ilyen - a
  Bérbeadó köteles a visszaszállítást követő 7. napig jelezni a Bérbevevőnek.
• A szerződés időtartama alatt a Bérbevevő jogosult a bérleti szerződésben megjelölt tárgyakat kizárólagos joggal birtokolni és
  használni, de a tárgyakat nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg. Ezen időszak alatt a Bérbevevő gondoskodik a háttérfal
  szakszerű üzemeltetéséről. Az ennek hiányából eredő károkért, balesetekért kizárólag a Bérbevevő felel.
• A Bérbevevő az esetleges káreseményekről azonnal köteles értesíteni a Bérbeadót a +3670 423 33 03-as, vagy +361 422 08 51–es
  telefonszámon. Amennyiben a telefonszámokat nem tudja elérni, kérjük írjon emailt az info@displayhaz.hu címre.
• A Bérbeadó szabadon ellenőrizheti a bérleményt a bérleti időszak alatt. A bérlés feltétele, hogy a szállítást, a telepítést és a bontást
  kizárólag a Bérbeadó  végezheti.

ÁRAK:

• Méret: 2db x 3000 x 2450 x 400 mm
• Szerkezet: Masszív négynútos alumínium.
• Nyomatok (CMYK): 
  feszített textil a front oldalon;
  1 mm-es PVC az oldalakon;
  fényzáró ponyva a hátoldalon (belső
  világítású verzió esetén).
• Bérelhető belső világítással, vagy anélkül.

• Szerkezet (négynútos alu pro�lok, front
  oldalon textikerettel, két oldalon és a
  hátoldalon tépőzárral):

  1-3 napra: 121 150 forint + ÁFA
  4-7 napra: 218 070 forint + ÁFA
  8+ napra: 348 910 forint + ÁFA

• Belső világítás (LED modulok DiBond
  lemezen, tápegységgel, 230V-os lengő
  dugvillás csatlakozóval, hátoldalon
  csont fehér, fényvisszaverő, tépőzáras
  ponyvával):

  1-3 napra: 91 920 forint + ÁFA
  4-7 napra: 165 450 forint + ÁFA
  8+ napra: 246 720 forint + ÁFA

• Egyedi gra�kával 4C nyomtatott
  nyomatok megvásárlásra:
  184 590 Ft + ÁFA/szett
  (Front oldalon: 4C nyomtatott feszített
  textil nyomat falanként. Gra�ka méret:
  2990x2450mm + 7mm kifutó körben.
  Oldalsó nyomatok: 4C nyomtatott
  tépőzáras PVC lemez. Gra�ka méret:
  4db 403x2450mm + 10mm kifutó körben).

   *Nyomatok készre gyártási ideje: 4-6 munkanap, aláírt
    megrendelőlap visszaküldésétől,  50% előlegről szóló utalási
    bizonylat beérkezésétől és a nyomdakész gra�kai anyag
    beérkezésétől számítva.

• TV elhelyezése a falon szabadon
  választott helyen: 25 000 Ft+Áfa/TV.
  Kérjük a TV pontos helyét és a
  felfüggesztési pontok elhelyezkedését
  jelezze kollégánknak.

  A szerkezeteket bérlésre csak nyomattal
  és telepítéssel valamint bontással kínáljuk.

• Kiszállítási és telepítési költség:
  Hétköznap 8-17 óra között: 
  Budapesten: 
  50 000 Ft + ÁFA/szerkezet/telepítés
  Vidéki cím esetén:
  Kérjük, adja meg pontosan mikor és hol
  lehet építeni a falat.
  Hétvégi és munkaidőn kívül: 
  Kérjük, adja meg pontosan mikor és hol
  lehet építeni a falat.

• Bontási és elszállítási költség:
  Hétköznap 8-17 óra között: 
  Budapesten: 25 000 Ft + ÁFA/szerkezet
  Vidéki cím esetén:
  Kérjük, adja meg pontosan mikor és hol
  lehet bontani a falat.
  Hétvégi és munkaidőn kívül: 
  Kérjük, adja meg pontosan mikor és hol
  lehet bontani a falat.

  *Amennyiben a bontás után a megvásárolt nyomatok
    kiszállítását kéri, kérjük adja meg a címet és időpontot a
    kalkulációhoz. Ellenkező esetben a nyomatokat a bontásától
    számított 5. napon megsemmisítjük.

ÁRAK:

• Méret: 6000 x 2450 x 400 mm
• Szerkezet: Masszív négynútos alumínium.
• Nyomatok (CMYK): 
  feszített textil a front oldalon;
  1 mm-es PVC az oldalakon;
  fényzáró ponyva a hátoldalon (belső
  világítású verzió esetén).
• Bérelhető belső világítással, vagy anélkül.

• Szerkezet (négynútos alu pro�lok, front
  oldalon textikerettel, két oldalon és a
  hátoldalon tépőzárral):

  1-3 napra: 121 150 forint + ÁFA
  4-7 napra: 218 070 forint + ÁFA
  8+ napra: 348 910 forint + ÁFA

• Belső világítás (LED modulok DiBond
  lemezen, tápegységgel, 230V-os lengő
  dugvillás csatlakozóval, hátoldalon
  csont fehér, fényvisszaverő, tépőzáras
  ponyvával):

  1-3 napra: 91 920 forint + ÁFA
  4-7 napra: 165 450 forint + ÁFA
  8+ napra: 246 720 forint + ÁFA

• Egyedi gra�kával 4C nyomtatott
  nyomatok megvásárlásra:
  176 670 Ft + ÁFA/szett
  (Front oldalon: 4C nyomtatott feszített
  textil nyomat egyben. Gra�ka méret:
  5980x2450mm + 7mm kifutó körben.
  Oldalsó nyomatok: 4C nyomtatott
  tépőzáras PVC lemez. Gra�ka méret:
  2db 403x2450mm + 10mm kifutó körben).

   *Nyomatok készre gyártási ideje: 4-6 munkanap, aláírt
    megrendelőlap visszaküldésétől,  50% előlegről szóló utalási
    bizonylat beérkezésétől és a nyomdakész gra�kai anyag
    beérkezésétől számítva.

• TV elhelyezése a falon szabadon
  választott helyen: 25 000 Ft+Áfa/TV.
  Kérjük a TV pontos helyét és a
  felfüggesztési pontok elhelyezkedését
  jelezze kollégánknak.

   A szerkezeteket bérlésre csak nyomattal
   és telepítéssel valamint bontással kínáljuk.

• Kiszállítási és telepítési költség:
  Hétköznap 8-17 óra között: 
  Budapesten: 
  50 000 Ft + ÁFA/szerkezet/telepítés
  Vidéki cím esetén:
  Kérjük, adja meg pontosan mikor és hol
  lehet építeni a falat.
  Hétvégi és munkaidőn kívül: 
  Kérjük, adja meg pontosan mikor és hol
  lehet építeni a falat.

• Bontási és elszállítási költség:
  Hétköznap 8-17 óra között: 
  Budapesten: 25 000 Ft + ÁFA/szerkezet
  Vidéki cím esetén:
  Kérjük, adja meg pontosan mikor és hol
  lehet bontani a falat.
  Hétvégi és munkaidőn kívül: 
  Kérjük, adja meg pontosan mikor és hol
  lehet bontani a falat.

   *Amennyiben a bontás után a megvásárolt nyomatok
    kiszállítását kéri, kérjük adja meg a címet és időpontot a
    kalkulációhoz. Ellenkező esetben a nyomatokat a bontásától
    számított 5. napon megsemmisítjük.

HÁTTÉRFAL ADATAI: HÁTTÉRFAL ADATAI: HÁTTÉRFAL ADATAI:

ÁRAK:

• Méret: 3000 x 2450 x 400 mm
• Szerkezet: Masszív négynútos alumínium.
• Nyomatok (CMYK): 
  feszített textil a front oldalon;
  1 mm-es PVC az oldalakon;
  fényzáró ponyva a hátoldalon (belső
  világítású verzió esetén).
• Bérelhető belső világítással, vagy anélkül.

• Szerkezet (négynútos alu pro�lok, front
  oldalon textikerettel, két oldalon és a
  hátoldalon tépőzárral):

  1-3 napra: 67 305 forint + ÁFA
  4-7 napra: 121 150 forint + ÁFA
  8+ napra: 193 840 forint + ÁFA

• Belső világítás (LED modulok DiBond
  lemezen, tápegységgel, 230V-os lengő
  dugvillás csatlakozóval, hátoldalon
  csont fehér, fényvisszaverő, tépőzáras
  ponyvával):

  1-3 napra: 51 065 forint + ÁFA
  4-7 napra: 91 920 forint + ÁFA
  8+ napra: 147 070 forint + ÁFA

• Egyedi gra�kával 4C nyomtatott
  nyomatok megvásárlásra:
  98 150 Ft + ÁFA/szett
  (Front oldalon: 4C nyomtatott feszített
  textil nyomat egyben. Gra�ka méret:
  2990x2450mm + 7mm kifutó körben.
  Oldalsó nyomatok: 4C nyomtatott
  tépőzáras PVC lemez. Gra�ka méret:
  2db 403x2450mm + 10mm kifutó körben).

   *Nyomatok készre gyártási ideje: 4-6 munkanap, aláírt
    megrendelőlap visszaküldésétől,  50% előlegről szóló utalási
    bizonylat beérkezésétől és a nyomdakész gra�kai anyag
    beérkezésétől számítva.

• TV elhelyezése a falon szabadon
  választott helyen: 25 000 Ft+Áfa/TV.
  Kérjük a TV pontos helyét és a
  felfüggesztési pontok elhelyezkedését
  jelezze kollégánknak.

  A szerkezeteket bérlésre csak nyomattal
  és telepítéssel valamint bontással kínáljuk.

• Kiszállítási és telepítési költség:
  Hétköznap 8-17 óra között: 
  Budapesten:
  40 000 Ft + ÁFA/szerkezet/telepítés
  Vidéki cím esetén:
  Kérjük, adja meg pontosan mikor és hol
  lehet építeni a falat.
  Hétvégi és munkaidőn kívül: 
  Kérjük, adja meg pontosan mikor és hol
  lehet építeni a falat.

• Bontási és elszállítási költség:
  Hétköznap 8-17 óra között: 
  Budapesten: 25 000 Ft + ÁFA/szerkezet
  Vidéki cím esetén:
  Kérjük, adja meg pontosan mikor és hol
  lehet bontani a falat.
  Hétvégi és munkaidőn kívül: 
  Kérjük, adja meg pontosan mikor és hol
  lehet bontani a falat.

  *Amennyiben a bontás után a megvásárolt nyomatok
    kiszállítását kéri, kérjük adja meg a címet és időpontot a
    kalkulációhoz. Ellenkező esetben a nyomatokat a bontásától
    számított 5. napon megsemmisítjük.


