
 

 
BÉRLETI SZERZŐDÉS 

  
a Bike & Com Szervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (röviden: Bike & Com Kft., cégjegyzékszám:                
08-09-028310, székhely: 9090 Pannonhalma, Rákóczi F. u. 34., adószám: 13197892-2-08) mint Bérbeadó, valamint: 
  
Név: …………………………………………………………………….. 
E-mail: …………………………………………………………………….. 
Tel: …………………………………………………………………….. 
Lakcím: …………………………………………………………………….. 
Igazolványszám:…………………………………………………………………….. 
 
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 / e-bike-ot és annak tartozékait és                     

kiegészítőit. 
 
Kerékpár(ok) típusa: ____________________________________________________________________________ 
Sorszáma(ik): __________________________________________________________ 
Kiegészítők: _____ db biztonsági zár, _____ db első lámpa, _____ db hátsó lámpa, ____ db bukósisak (opcionális), ____ db                   
láthatósági mellény (opcionális) 
 
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 Bérlő köteles megtéríteni a kerékpár értékét: _______________ 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 személy utazhat. A kerékpár vezetését megelőzően, illetve közben alkohol fogyasztása tilos! 

 
4. A Bérbevevő a kerékpár bérleti jogát másra át nem ruházhatja és másnak vezetésre nem engedheti. A Bérbeadó nem járul                    

hozzá ahhoz, hogy a Bérleti Szerződés időtartama alatt a bérelt kerékpárt Magyarország területéről kivigyék. Amennyiben               
Bérbevevő bármilyen indokból (pl. baleset, sérülés) önállóan nem képes a kerékpárt Bérbeadónak visszavinni, értesítenie kell               
Bérbeadót a +36 20 424 0311-es telefonszámon. Ebben az esetben a szállítás költségei Bérbevevőt terhelik. 

 
A Bérbevétel kezdő időpontja: 2018. év _______________hó _____________ nap ____________ óra 
 
5. A Bérleti Szerződés részletes feltételeit az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) tartalmazzák, amely a              

Bike&Com Kft. által üzemeltetett www.bike4fun.hu/ebike valamint a www.bike4fun.hu/kerekparberles oldalon találhatóak meg.           
A Bérbevevő kijelenti, hogy az Általános Szerződési 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 lsd. ÁSZF! 
 
7.    Befizetett letéti díj: ________________________ 
  
  
Budapest, 201... ___________hó ____________ nap 
  
  
  
--------------------------------------------------------------------           -------------------------------------------------------------------- 

Bérbeadó Bérbevevő 

bike4fun.hu,  Tel.: +36 30 6554805, email: info@bike4fun.hu 
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http://www.bike4fun.hu/kerekparberles
http://www.bike4fun.hu/
mailto:info@bike4fun.hu
Ökrös Csaba�




 

  
  
  

  
8.  A Bérbevétel befejező időpontja: 2018. év _____________hó _____________ nap  ___________ óra  
 
Sérülések a kerékpáron: ________________________________________________ 
 
Károk ellenértéke: ____________________ 
 
Kifizetett bérleti díj: _______________________ 
  
  
Budapest, 2018. __________________hó ___________ nap 
  
  
  
  
 --------------------------------------------------------------       ----------------------------------------------------------- 

Bérbeadó Bérbevevő 
  
  
 


