
A KERÉKPÁRGÖRGŐ BÉRLÉS SZABÁLYZATA 
  

A kölcsönző fél a Bérlőlap aláírásával elfogadja az alábbi feltételeket: 

Kerékpárgörgőt 18. életévét betöltött, cselekvőképes, személyi okmánnyal rendelkező magyar,         
vagy külföldi állampolgár bérelhet. 

A Bérlőlap elkészítéséhez a bérlőnek érvényes személyi igazolványt (helyettesíthető         
jogosítvánnyal vagy útlevéllel) és lakcímkártyát kell bemutatnia, melyek legfontosabb adatait a           
bérbeadó a Bérlőlapon írásban rögzíti. 

 

Biztosítéki kaució: A kölcsönzés feltétele a készpénzben meghatározott kaució átadása a           
bérbeadónak, aki a kaucióból a kerékpárgörgőn bármilyen okból bekövetkezett sérülés miatti           
anyagi igényét a jelen felhatalmazás alapján közvetlenül kielégítheti. 

 

Típusok: 

1-es: TACX Booster fix görgő 

2-es: TACX Antares szabad görgő 

 

Kölcsönzési díj és idő: 

 

KÖLCSÖNZÉSI DÍJ 

Típusok 

1 2 

TACX Booster TACX Antares 

Hétköznap (óra) 700,-Ft/óra 500,-Ft/óra 

Hétköznap ( teljes nap) 2000,-Ft/nap 1 500,-Ft/nap 

Hétvége/munkaszüneti nap 4 500,-Ft 3500,-Ft 

KAUCIÓ 20 000,-Ft 10 000,-Ft 

KÁRÉRTÉK 70 000,-Ft 45 000,-Ft 

 

A bérbeadó kizárólag a nyitvatartási időre eső időtartamra számít fel kölcsönzési díjat, azon túl 
nem. 

A hétvégére és-, vagy munkaszüneti napra eső rész a hétvégi tarifa szerint kerül kiszámításra. 

  

Minimális kölcsönzési idő: 2 óra  



Maximális kölcsönzési idő: a bérlő által a Bérlőlapon meghatározott időtartam, de ez nem             
haladhatja meg a 7 napot. 

A bérlő a kerékpár görgőt a kölcsönzés helyén, nyitvatartási időben köteles leadni. 

  

Kölcsönzési órának számít minden megkezdett óra. Amennyiben a visszahozatali időponttól          
számított harmadik napon belül a kerékpár görgő nem kerül visszaadásra, akkor a bérbeadó             
egyrészt feljelentéssel él a rendőrség felé a görgő vélelmezett eltulajdonítása miatt, másrészt az             
alábbi anyagi igényét érvényesítheti a bérlővel szemben: 

- egy összegben kérheti a görgő fentiekben meghatározott kárértékének megtérítését 

- a kerékpár görgő visszaadásáig, vagy az értéke megtérítéséig a típusnak megfelelő napi             
használati díjat felszámíthatja a bérlő felé. 

Kölcsönzési díj, egyéb díjak, követelések megfizetése, esedékessége: 

A bérleti díjat a kerékpárgörgő visszahozatalakor kell a bérlőnek megfizetnie, készpénzben vagy            
átutalással, minden megkezdett óra után. 

A kerékpárgörgő megrongálódásából, elvesztéséből eredő – jelen szabályzatban később         
szabályozott összegű - bérbeadói anyagi igényeket ugyancsak a kerékpárgörgő visszahozatalakor          
kell a bérlőnek megfizetnie.  

Felelősség a kerékpárgörgő sérülésének megtérítéséért: 

Amennyiben a kerékpárgörgő sérült állapotban kerül visszahozatalra, attól függetlenül, hogy a           
káresemény ön-, vagy egy harmadik fél hibájából történt, a javítás költsége az ügyfelet terheli. A               
bérlő a sérülés kalkulált költségét a visszaadáskor köteles a bérbeadónak megtéríteni, azonban e             
költség megtérítésére a bérbeadó 8 nap fizetési haladékot biztosíthat. 

A kerékpárgörgőn található alkatrészek árai a forgalmazó nagykereskedés adatai alapján kerülnek           
felszámításra. 

  

Egyéb feltételek: 

A Bringabarát Kerékpárbolt és Szerviz a kerékpárgörgőt műszakilag átvizsgált és működőképes           
állapotban adja át. Az esetleges balesetekért, személyi sérülésekért, másnak okozott kárért           
felelősséget nem vállal. A bérlő a Bérlőlap aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a bérbeadó a              
megadott személyes adatait - a bérleti jogviszony fennállásáig, illetve az azon alapuló bérbeadói             
követelés megtérítéséig kezelje az adatvédelmi jogszabályok rendelkezései szerint. Jelen         
beleegyezés kiterjed egyben a bemutatott személyi okmányok adatainak rögzítésére. 

A bérbeadó fenntartja magának a jogot, hogy a szabályzatban megfogalmazott kölcsönzési           
feltételekből, egyedi elbírálás alapján kedvezményt biztosítson. 


