Bérleti szerződés
amely létrejött egyrészt a Geotherm Üdülő Kft- Hotel Silver****superior (4200 Hajdúszoboszló,
Mátyás király sétány 25. ), mint Bérbeadó, valamint:
Név: _____________________________ E-mail: ___________________________________
Tel. szám: _________________________ , Lakcím: _________________________________
Igazolvány szám: _________________________ , szállodai szobaszám: ___________________
(amennyiben a szállóvendég), mint Bérbevevő között a fent jelzett helyen, a mai napon.
1. A bérbeadó bérbe adja, a Bérbevevő bérbe veszi az alábbi sorszámú és típusú kerékpárt és annak
kiegészítőit:
Kerékpár(ok) sorszáma(ik)+ típusa(ik): _____________________________________________
_______________________________________________________________________________
Kiegészítők:
______ db zár
______ db zárkulcs:N° ____
2. A Bérbevevő tudomásul veszi, hogy a kerékpár biztosítással nem rendelkezik. A Bérbevevő a bérlet
időtartama alatt a kerékpárért teljes erkölcsi, és anyagi felelősséggel tartozik. Köteles a kerékpárt a
sérülésektől megóvni, megfelelően (zárt helyen) tárolni, a zár alkalmazása mellett. Lopás esetén a
Bérlő köteles megtéríteni a kerékpár értékét: női kerékpár: 45.000,-Ft, férfi kerékpár: 48.000,-Ft,
gyermekkerékpár (20-as kék): 40.000,-Ft, gyermekkerékpár (24-es bordó): 45.000,-Ft.
3. A Bérbeadó kijelenti, hogy a kerékpár műszaki állapota megfelel a biztonságos közlekedés
elvárásainak. A Bérbevevő felelőssége tudatában kijelenti, hogy a kerékpár vezetéséhez megfelelő
gyakorlattal és rutinnal rendelkezik. A kerékpáron kizárólag egy felnőtt személy utazhat. A kerékpár
vezetését megelőzően, illetve közben alkohol fogyasztása tilos.
4. A Bérbevevő a kerékpár bérleti jogát másra át nem ruházhatja és másnak a vezetését nem engedheti.
A Bérbeadó nem járul hozzá ahhoz, hogy a Bérleti szerződés időtartama alatt a bérelt kerékpárt
Magyarország területéről kivigyék. Amennyiben a Bérbevevő bármilyen okból (pl: baleset, sérülés)
önállóan nem képes a kerékpárt a fent nevezett címre visszahozni, értesítenie kell a Bérbeadót a +36
52 363 811-es telefonszámon. Ebben az esetben a szállítás költségei a Bérbevevőt terhelik.
A Bérbevétel kezdő időpontja: 20…… év ____________ hó ______ nap ____________ óra.
5. A Bérleti Szerződés részletes feltételeit az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
tartalmazzák, amely jelen szerződés 1.melléklete. A Bérbevevő kijelenti, hogy az 1. mellékletben
található általános bérleti feltételeket ismeri, és azt magára nézve kötelezőnek elfogadja. A szerződést
a felek, mint akaratukkal megegyezőt elolvasás és megértés után írták alá.
6. Letéti díj kerékpár bérlése esetén ld. ÁSZF-ben.
7. Befizetett letéti díj: ____________________________
Hajdúszoboszló, 20…… év ________________________ hó ______ nap
_____________________
_____________________
Bérbeadó
Bérbevevő
*********************
A Bérbevétel befejező időpontja: 20…… év __________ hó

______ nap ____________ óra.

Esetleges sérülések a kerékpáron: _________________________________________________
Károk értéke: _____________________ Kifizetett bérleti díj: ________________________
Hajdúszoboszló, 20…… év ________________________ hó
_____________________
Bérbeadó

______ nap
_____________________
Bérbevevő
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1.melléklet

Általános szerződési feltételek
Kerékpár bérbeadáshoz















A Geotherm Üdülő Kft. rendszeres ellenőrzéssel biztosítja, hogy a bérelhető kerékpárok
mindig kifogástalan állapotban legyenek.
A kerékpárbérlés minden esetben tartalmazza a lakat bérleti díját is.
Letéti díj: 2.500 Ft / kerékpár és valamilyen arcképes igazolvány másolata
Bérlők kötelezik magukat, hogy a kerékpárokat kíméletesen és szakszerűen fogják használni,
valamint, hogy a kerékpárok tárolási (lopás elleni) biztonsága érdekében a legnagyobb
gondossággal fognak eljárni, és azoknak lezárásáról minden esetben gondoskodni fognak.
Bérlők tudomásul veszik, hogy a kerékpárok biztosítással nem rendelkeznek.
Bérlők kötelezik magukat, hogy a bérleti időszak lejártáig az átvett kerékpárokat a Geotherm
Üdülő Kft- Hotel Silver****superior képviselője részére sérülésmentesen visszaszolgáltatják
(átadják). Ellenkező esetben Bérlők kötelesek a kerékpár(ok)ban okozott kárt a Geotherm
Üdülő Kft számára megtéríteni.
Bérlők kijelentik, hogy a kerékpárokat használók egészségi állapotuk és testi adottságaik
alapján alkalmasak a saját felelősségükre történő kerékpározásra a Geotherm Üdülő Kft. által
átadott kerékpárokkal. Kijelentik továbbá, hogy a kerékpárokat használók bármilyen sérülése
esetén annak minden vonatkozású anyagi terhét ők önállóan viselik, illetve önállóan
gondoskodnak saját egészségi,- vagyoni-, felelősség biztosításukról.
Bérlők tudomásul veszik, hogy a kerékpárokat az érvényes közlekedési szabályok szerint
kötelesek használni. A szabályok megsértése esetén a felelősség teljes mértékben a bérlőket
terheli, az abból eredő károkat önállóan viselik.
Geotherm Üdülő Kft. és a bérlők megállapodnak abban, hogy a nyilvánvaló esetleges
sérülések és károsodások a kerékpárokon csak abban az esetben vehetők figyelembe a
Geotherm Üdülő Kft. terhére, ha azokat a bérlők legkésőbb a használat megkezdésig a
Geotherm Üdülő Kft. felhatalmazott képviselőjének ezt bejelentik.
A Geotherm Üdülő Kft. tájékoztatja a bérlőit, hogy kiskorúak esetleges részvétele esetén azok
magatartásáért elsősorban a jelenlévő felnőtt kísérőjük, annak hiányában pedig a kerékpárt
bérlő a felelős.
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