#2018/___/___/___

Kölcsönzési szerződés
amely létrejött
egyrészről

másrészről

H+H Lakópark Kft
8237 Tihany, Kagyló köz 8.
tel. 0687 538 220
cj.sz. 19-09-513888

név:
_________________
szoba/szig.szám: _________________
telefonszám:
_________________

(továbbiakban Bérbeadó)

(továbbiakban Bérlő)

között, alulírott napon és helyen a következő feltételek szerint:
1. Bérbeadó bérbe adja Bérlő részére Hotel Panoráma helyszínen az alábbi azonosító számú
kerékpárt / kishajót / szörföt / egyéb sporteszközt (továbbiakban sporteszközöket) az 5. pontban
részletezett tartozékokkal és állapotban.
_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

2. Bérlő kijelenti, hogy a bérlésre átvett sporteszközöket és tartozékaikat biztonságos használatra,
közlekedésre alkalmas, hibátlan műszaki állapotban veszi át, melyről az átvételkor meggyőződik.
3. Bérlő tudomásul veszi, hogy a sporteszközöket saját felelősségére használhatja a KRESZ és egyéb
vonatkozó közlekedési szabályok betartása mellett. Bármilyen, nem műszaki hibából adódó sérülésért,
kárért Bérlő felel (rendeltetésszerű használatból adódó kopásért Bérbeadó felel). Amennyiben a
sporteszközök a közlekedés biztonságát veszélyeztető módon megsérülnek, Bérlő a további használattal
azonnal köteles felhagyni és Bérbeadót a fenti telefonszámon értesíteni.
Bérlő felelőssége továbbá a sporteszközök használaton kívüli biztonságos rögzítése az ingyenesen
biztosított lopásgátló eszközökkel.
4. Bérlő a sporteszközöket tartozékokkal a bérlési időszak végén jelen szerződés eredeti példányával
köteles visszaadni. Bérbeadó ellenőrzi a sporteszközök és tartozékok számát és állapotát. Sérülés, hiány
esetén Bérlő az irodában kihelyezett árlista alapján köteles megtéríteni a kárt.

5.

Kölcsönzés időpontja:
Kiadott
tartozékok:
Kerékpár(ok)
állapota:

Visszavétel várható időpontja:

sisak:

__ db

táska:

__ db

váz ___

kerékpárzár:

__ db

láthatósági mellény: __ db

kerekek ___

lámpák:

__ db

gyerekülés:

__ db

váltók ___

fékek ___

6. A kerékpárok bérleti díja 4 óra alatt 2500 Ft/kerékpár, 4 órán túl 4000 Ft/kerékpár.
További sporteszközök bérleti díja az irodában megtekinthető árlista szerint.
A bérleti díj előrelátható összege: __________ Ft
A fizetés módja: készpénz / bankkártya / szobahitel

Fizetve: __________
(recepció)

A bérleti díj előrelátható összegét Bérlő jelen szerződés aláírásakor a szálloda recepcióján tartozik
kifizetni. Amennyiben a sporteszközök visszavétele az előre megállapodott bérleti időszakon túl történik,
a többletdíjat Bérlő utólag köteles rendezni.
7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. szabályai az irányadóak.
8. Jelen szerződés két példányban készült, melyből egy példány átvételét a Bérlő a szerződés aláírásával
elismeri.

Kelt: Tihany, 2018. _________
_____________________
Bérbeadó (képviselője)

_________________
Bérlő

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Visszavétel időpontja: _________
A többletdíj összege: _________
A fent részletezett sporteszközöket és tartozékokat hiánytalanul, kifogástalan állapotban átvettem.
_____________________
Bérbeadó (képviselője)

