A kerékpárok bérlése
Általános Szerződési Feltételek Elektromos kerékpárok bérbeadásához
1. Általános bérlési szabályok
a. Bérlési időszak: Minden év április 1. és október 31. között. Ezen túli időszak bérlése
esetén külön egyeztetés szükséges.
b. Szolgáltató kerékpárjait bérelni lehet az általuk szervezett túrákra, illetve magán célra is.
2. A kerékpárok felszerelése, tisztítása
a. A kerékpárokat a bérbeadó letisztítva, üzemképes állapotban adja át a bérlőnek. A bérlő a
kölcsönzési idő végén a kerékpárt köteles ugyanígy, üzemképes állapotban visszaadni.
b. A kerékpárok biztonsági felszereléséhez tartozik az első és a hátsó világítás, a csengő, a
prizma és a fényvisszaverős gumiköpeny.
c. A kerékpár bérlésekor a bérlő megkapja a kerékpárt, az akkumulátorhoz tartozó töltőt,
bukósisakot, láthatósági mellényt. Lehetőség van egyéb kiegészítők bérlésére.
d. A KRESZ által előírt, a forgalomban való részvételhez szükséges (egyéb) felszerelésekről
a bérlőnek kell gondoskodnia. Az ennek hiányából adódó esetleges bírságot a bérlőnek
kell fizetnie.
3. A bérlés folyamata, bérlési szabályok
a. A kölcsönzéshez a bérlőnek ki kell tölteni a Bérleti szerződést. Az űrlapon megadott
adatokat az adatvédelmi szabályaink szerint törvényesen és biztonságosan kezeljük.
b. A kerékpárokat előre egyeztetett időpontban Tállyán/Agostyánban lehet átvenni. Szabad
kapacitás függvényében kerékpár-kiszállítást is vállalunk. A kerékpár kölcsönzése csak 18
éves kor felett lehetséges.
c. A kölcsönzés feltételei:
i. 2 fajta érvényes irat (személyi igazolvány és/vagy jogosítvány és/vagy
lakcímkártya és/vagy útlevél) bemutatása,
ii. Az iratok fénymásolása vagy lefotózása,
iii. A kölcsönzési díj és a kaució kifizetése,
iv. A bérleti szerződés kitöltése és aláírása.
d. A bérlő a bérbeadóval együtt köteles a kerékpárt a kölcsönzés megkezdésekor átnézni,
hogy a kerékpáron található esetleges sérüléseket rögzíthessék a szerződésben (fotó készül
róla).
4. Kölcsönzési díj, kaució, késedelmi díj, a bérlet visszamondása
a. Bérleti díjak forintban:
Bérlési napok
Bérleti díj
Bérleti díj a
Merum
vendégszoba
lakói számára
Egész napos (8-20 óra között) bérlés, hétfő-pénteki napokon
7 000
6 000
Fél napos bérlés (8-13 óra és 14-18 óra) hétfő-pénteki
4 000
3 500
napokon
Egész napos (8-20 óra között) bérlés, szombat-vasárnap,
9 000
8 000
ünnepnap
Fél napos bérlés (8-13 óra és 14-18 óra) szombat-vasárnap,
5 000
4 500
ünnepnap
b. A Kaució mértéke: 50.000 Ft/kerékpár
c. A kölcsönzés megkezdése előtt, előre nem megállapodott időszakon túli késedelmes
visszahozatal esetén pótdíjat számítunk fel. A pótdíj ilyen esetben mindig egy újabb
megkezdett bérlési időszakot (fél-, vagy egy napot jelent.
d. A kaució a kerékpár visszahozatalakor visszafizetésre kerül, amennyiben a kerékpár
sérülésmentes állapotban van. A kaució minden esetben készpénzben fizetendő.

e. A kölcsönzés a következők szerint mondható le:

A bérlés visszamondása történhet e-mailben, vagy telefonon, de mindkét esetben
kérjen megerősítést e-mailben is.
A visszamondás időpontja és a bérlés megkezdésének időpontjáig hátralévő idő
függvényében a következők szerint térítjük vissza az addig befizetett összeget:
i. A bérlés lemondása a bérlés kezdő napját megelőzően minimum 31 nappal:
a befizetett bérleti díj teljes költségét visszafizetjük.
ii. A bérlés lemondása a bérlés kezdő napját megelőzően 15 napon túl és 30
napon belül: a befizetett bérleti díj 50%-át visszafizetjük.
iii. A bérlés lemondása a bérlés kezdő napját megelőzően 14 napon belül: a
befizetett bérleti díj 10%-át visszafizetjük.
5. A bérlők kötelezettségei: a kerékpár használata
a. A bérbeadó a bérlőt tájékoztatja a kerékpár szakszerű és kíméletes használati módjáról. A
bérlő kötelezi magát arra, hogy a bérelt kerékpárt ennek megfelelően, kíméletesen és
szakszerűen fogja használni.
b. A bérlő kijelenti, hogy tisztában van ez elektromos kerékpár menettulajdonságaival
(gyorsulás, elektromotor rásegítésének mértéke), használati módjával (rásegítés állítása,
váltás fontossága, akkumulátor töltése, stb.) és lehetőségeivel.
c. A bérlő kötelezi magát arra, hogy maximális gondossággal jár el a bérelt kerékpár
biztonsága érdekében. A kerékpárt minden esetben gondosan tárolja, ha nem használja,
lelakatolja és mindent megtesz a lopás elkerülése ellen.
d. A bérlő a lehető legnagyobb gondossággal szállítja a kerékpárt és a szállítás alatt
tudomásul veszi az elektromos kerékpár súlyából adódó kötelezettségeket (megfelelő
kerékpárszállító használata).
e. A bérlő tudomásul veszi, hogy a kerékpárokat az adott országban érvényes közlekedési
szabályok szerint köteles használni.
f. A bérlő vállalja és kijelenti, hogy mind egészségügyileg, mind testileg és szellemileg
alkalmas a saját felelősségre történő kerékpározásra, illetve képes a kölcsönzött
elektromos kerékpárt rendeltetésszerűen használni, tisztában van annak módjával.
g. A bérlő vállalja és kijelenti, hogy a bérelt kerékpár használata közben elszenvedett
bármilyen esetleges sérülés esetén az ellátás és a gyógyítás anyagi terhét önállóan viseli.
h. A bérlő vállalja és kijelenti, hogy a bérlés alatt önmaga gondoskodik saját maga
biztosításáról (egészség, vagyon és felelősség).
6. Sérülés, elvesztés, rongálás, hiányos visszaadás
a. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a kerékpárok biztosítással nem rendelkeznek.
b. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a kerékpáron található esetleges sérüléseket a Bérbeadó
terhére csak akkor lehet elszámolni, ha a bérlő a látható sérüléseket használat
megkezdéséig jelzi a szolgáltatónak és azt bevezetik a szerződésbe.
c. A Bérlő kötelezi magát, hogy a kerékpárokat a bérlési időszak lejárta után a Bérbeadó
képviselője részére ugyanolyan állapotban adja vissza, ahogy kapta.
d. A bérlő tudomásul veszi, hogy a kerékpár sérülése vagy valamilyen alkatrészének hiánya
esetleg nem megfelelő működése esetén a bérlő köteles megtéríteni az okozott kárt vagy a
hiányzó, nem megfelelően működő alkatrész árát. A kár mértékét a bérbeadó a
forgalmazóval egyeztetve állapítja meg.
e. Amennyiben a kerékpár oly mértékben sérült, hogy nem javítható, vagy a kerékpár
elveszett, a bérlő a kauciót nem kapja vissza és a köteles a kerékpár teljes árát megtéríteni.
Bérbeadó az ezt meghaladó egyéb kárát is érvényesíti Bérlővel szemben.
f. Bérlő tudomásul veszi, hogy a kerékpárban vagy a kerékpárral másnak okozott károkért
teljes anyagi felelősséggel tartozik.
A kerékpár meghibásodása:
• Amennyiben a meghibásodás- a Bérbeadó megítélése szerint - az általános karbantartási munkák keretében
javítható (pl. fékállítás, váltóállítás, csapágyak tűréshátáron belüli beállítása) nem jár költséggel a Bérbe vevő
számára.
• Amennyiben a meghibásodás - a Bérbeadó megítélése szerint – az általános karbantartási munkák keretében NEM
javítható (pl. kerékcentírozás, olyan mértékű hiba, mely a pontos beállítást a továbbiakban nem teszi lehetővé,

csapágyak tűréshatáron túli kikotyogósodása) minden esetben a Bérbe vevő felelőssége, és a Kaucióból történő
levonással jár.
A levonás mértéke megegyezik a javítás Bérbeadó által meghatározott munkadíjával, ill. amennyiben a kerékpár
megfelelő működéséhez szükséges, a cserélendő alkatrész árával és a csere munkadíjával.
Amennyiben a kaució összege nem fedezi a javítás költségeit, úgy a Bérbe vevő a kauciót meghaladóan is köteles
megtéríteni a kerékpárban keletkezett kárt.
Alkatrész meghibásodása:
• Amennyiben a Bérbeadó megítélése szerint a kerékpár egy, vagy több alkatrésze hiányzik, hiányos, vagy abban kár
– beleértve a műszaki meghibásodást, horzsolást, karcolást, esztétikai sérüléseket is- keletkezik, minden esetben a
Bérbe vevő felelőssége, és a Kaucióból történő levonással jár.
A levonás mértéke megegyezik a javítás Bérbeadó által meghatározott munkadíjával, ill. amennyiben a kerékpár
megfelelő működéséhez szükséges, a cserélendő alkatrész árával és a csere munkadíjával.
Amennyiben a kaució összege nem fedezi a javítás költségeit, úgy a Bérbe vevő a kauciót meghaladóan is köteles
megtéríteni a kerékpárban keletkezett kárt.
Esztétikai hibák:
• Elvitelkor a Bérbe vevő köteles a kerékpárt átnézni, amennyiben azon szerződésben rögzített esztétikai hibákon
kívül más hibát is talál, úgy azt haladéktalanul köteles jelezni a kerékpár átvételét megelőzően a Bérbeadónak.
A feltárt sérülés minden esetben bekerül a szerződésbe.
Amennyiben a kerékpár visszahozatalakor azon a szerződésben rögzítetteken kívül egyéb hiba, sérülés látható, úgy
az minden esetben a Bérbe vevő felelőssége, és a Kaucióból történő levonással jár.
Amennyiben a kaució összege nem fedezi ennek költségeit, úgy a Bérbe vevő a kauciót meghaladóan is köteles
megtéríteni a kerékpárban keletkezett kárt.
Függetlenül attól, hogy a keletkezett hibák vagy sérülések közvetlenül vagy közvetetten, akár 3. személy által
okozott esemény során keletkeztek.
Az egyes esztétikai hibák darabonként számolandók, tehát például egy kerékpáron 3 db egymás melletti, vagy 3
helyen keletkezett sérülés háromszor számolandó fel.
A Bérbe vevő által fizetendő (kaucióból levonandó) összegek a következők szerint alakulnak.:

•
•
•
•
•
•
•
•

Maximum 2 cm-es, legfeljebb a felső lakkréteget érintő, nem érzékelhető mélységű karcolás: 5 000 Ft
2-5 cm-es, legfeljebb a felső lakkréteget érintő, nem érzékelhető mélységű karcolások: 10 000 Ft
5-10 cm-es, legfeljebb a felső lakkréteget érintő, nem érzékelhető mélységű karcolások: 20 000 Ft
10 cm-nél nagyobb, legfeljebb a felső lakkréteget érintő, nem érzékelhető mélységű karcolások: 50 000 Ft
Maximum 4 cm-es, a festékréteget is érintő, érzékelhető mélységű karcolások: 20 000 Ft
5 cm-nél nagyobb, a festékréteget is érintő, érzékelhető mélységű karcolások: 50 000Ft
A festékréteg teljes mélységű (kilátszik a váz anyaga) leverődése bármilyen kis felületen: 50 000Ft
Bármely, az itt leírtaktól nagyobb volumenű sérülés: 300 000Ft.

7. Bérlet megszűnése
a. A jogviszony megszűnésekor a Bérlő a kerékpárt rendeltetésszerű állapotban köteles
visszaadni, alkatrészeivel és a kölcsönzött egyéb eszközökkel együtt.
b. A bérlet megszüntét a felek írásban rögzítik.

