
ÁTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

1. Elektromos robogót 18. életévét betöltött belföldi, vagy külföldi magánszemély bérelhet. 

2. Bérlő köteles érvényes fényképes igazolványt és lakcímet, vagy tartózkodási helyet igazoló 

dokumentumot bemutatni és érvényes telefonszámot megadni.  

3. Bérlő a bérleti díjat előre köteles kifizetni. A bérleti díj megfizetése után Bérbeadó a bérelhető 

elektromos robogókat használatra kész állapotban a Bérlő használatára bocsájtja.  

4. Bérlő kötelezi magát, hogy az elektromos robogókat rendeltetés szerűen fogja használni. Az 

elektromos robogók tárolása esetén, lopás elleni biztonsága érdekében a legnagyobb 

gondossággal fog eljárni, azok lezárásáról, az indító kulcs eltávolításáról minden esetben 

gondoskodni fog.  

5. A Bérlő tudomásul veszi, hogy az elektromos robogók elvesztéséért, sérüléséért, az elektromos 

robogókban okozott károkért teljes anyagi felelősséggel tartozik. Az okozott kárt a bérlő köteles 

megtéríteni! Az okozott károk külön táblázatban az üzletben megtalálhatók.   

6. Bérbeadó és Bérlő megállapodik, hogy a sérülések és a károsodás az elektromos robogón csak 

abban az esetben vehetők figyelembe a Bérbeadó terhére, ha azokat a Bérlők legkésőbb a 

használat megkezdéséig Bérbeadónak bejelentik, megmutatják, és jelen szerződés 

megjegyzés rovatába jegyzőkönyvezik. 

7. Bérlő kötelezi magát, hogy a bérleti időszak lejártáig az átvett elektromos robogókat a Bérbeadó 

képviselője részére sérülésmentesen visszaszolgáltatja. A késve visszahozott elektromos 

robogók után a Bérbeadó minden megkezdett ½ óránként az ½  órára szóló bérleti díj 150%-át 

köteles fizetni.  Amennyiben Bérlő a késésről a lejárati idő letelte előtt legalább 15 perccel 

telefonon, vagy személyesen a Bérbeadót értesíti, úgy a bérbeadó az ½ órára szóló bérleti 

bérleti díjat számolja fel megkezdett ½ óránként.  

8. Bérlő kijelenti, hogy felelősséget vállal a bérelt eszközök harmadik fél részére történő 

továbbadásból fakadó károkért.  

9. A bérlő kijelenti, hogy egészségi állapota és testi adottságai alapján alkalmas az elektromos 

robogók használatára.  

10. Bérlő tudomásul veszi, hogy az elektromos robogókat az érvényes közlekedési szabályok 

szerint köteles használni. A szabályok megsértése esetén a felelősség teljes mértékben a Bérlőt 

terheli, az abból eredő károkat önállóan viseli.  

11. Bukósisak díjmentesen kérhető, használata ingyenes. Bukósisak használatának hiánya miatt a 

felelősséget a Bérlő viseli.  

12. Alkohol, kábítószer, vagy bármilyen tudatmódosító szer hatása alatt a bérelt eszközök 

nem használhatók! 

 


