ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEK ÉS KAUCIÓS PAPÍR
1. Bérbeadó bérbeadja, a Bérlő pedig bérbe veszi a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát
képező az első oldalon felsorolt sporteszközöket. A bérlő az átvételt igazoló
aláírásával elismeri, hogy a bérlet tárgyát képező sporteszközök a
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban vannak.
2. A bérlő tudomásul veszi, hogy a bérlést az elvitel előtti 5. napig lehet lemondani.
Kései lemondás esetén kötbért számolunk fel, ami a bérelt összeg 100 % - a.
3. Kaució csak a felszerelés átvett állapotban és időben történő visszaszolgáltatása
után jár vissza a bérbevevőnek.
4. Kauciót csak a kauciós papír ellenében tudunk visszaadni.
5. Vizes, nedves, koszos, kiadásra alkalmatlan felszerelés esetén plusz 1 napi kölcsönzési
díjat számolunk fel.
A bérleti feltételeket elfogadom, valamint magamra nézve kötelezőnek ismerem el. A megnevezett
eszközöket átvizsgálva, megfelelő állapotban vettem át. Kijelentem, hogy a bérelt eszközök
rendeltetésszerű használatát ismerem, annak megfelelően fogom használni őket, és mindent
megteszek annak érdekében, hogy ne károsodjanak. Vállalom, hogy a bérelt eszközöket a visszavétel
megadott helyszínén és időpontjában, tisztán, szárazon, megfelelő állapotban átadom a
Bérbeadónak. Ha ezt bármilyen ok miatt nem tudom megtenni haladéktalanul, legkésőbb a
visszavétel megadott időpontja előtt értesítem a Bérbeadót, a felmerülő többletköltségeket
megfizetem. Ha a bérelt eszköz károsodik haladéktalanul (legkésőbb a visszavétel megadott
időpontja előtt) értesítem a Bérbeadót, valamint a felmerülő többletköltségeket megfizetem. A
sporteszköz rendeltetésszerű használata során bekövetkező esetleges balesetekért a felelősséget a
Bérlő vállalja.
Tudomásul veszem, hogy a többletköltségek kifizetése napjáig köteles vagyok a bérleti díjat
folyamatosan, kötbér címén megfizetni. Aláírásommal elismerem, hogy a bérlet tárgyának
kezeléséről a Bérbeadó kioktatott.
A bérleti feltételeket tudomásul vettem, a felszereléseket hiánytalanul átvettem, értük teljes
anyagi felelősséget vállalok.
Amennyiben a Bérbeadó által megállapított kárszázalékkal nem értek egyet, független szakértőhöz
fordulhatok. Vita esetére megegyezünk a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos
illetékességében.

A cipő javasolt szárítási módja:
A cipőt és a bélést külön a radiátorra tenni éjszakára (de legalább 2 órára);
a kocsiban hagyott cipő NEM szárad meg reggelre.

