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KERÉKPÁR KÖLCSÖNZÉSI SZERZŐDÉS 

 
  

A szerződés létrejött egyrészről Háromhuta Község Önkormányzata (továbbiakban Bérbeadó – 3936 

Háromhuta, Rákóczi út 18. Tel.: _________________________ ), másrészről pedig az alábbi adatokkal 

rendelkező Bérbevevő között a lent megjelölt napon és helyen, a szerződésben feltüntetett feltételek mellett. 

Név:    _______________________________________________________________________ 

Születési hely és idő:  _______________________________________________________________________ 

Állandó lakcím:   _______________________________________________________________________ 

Személyi ig. szám:  _______________________________________________________________________ 

Telefonszám:   _______________________________________________________________________ 

Szálláshely neve és címe (Abban az esetben, ha van ilyen, tehát ha a Bérbevevő a kölcsönzés ideje alatt a 

település valamelyik szálláshelyén tartózkodik.): __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

1. Bérbevevő bérbe veszi az alábbi adatokkal rendelkező kerékpárt: 

A kerékpár típusa: Schwinn Csepel 

 Sorszáma: __________________________________ 

 Gyári számok: _______________________________ 

 Tartozékok: (Az átadott tartozékokat X-el kell jelölni) 

 Sisak:  Láthatósági mellény:  Kerékpárzár:  Táska:  Szerszám: 

 Pumpa: Egyéb: _________________________________________________________________ 

Esetleges hibák, hiányosságok és esztétikai sérülések a kerékpáron: ____________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2. Bérbevevő az  1. pontban feltüntetett adatokkal rendelkező kerékpárt az alábbi időtartamra, és díj 

ellenében veszi bérbe a Bérbeadótól: 

A bérbevétel időpontja: 2020. _______________ hó _______________ nap _______óra 

A visszaszolgáltatás várható időpontja: 2020. _______________ hó _______________ nap _______óra 

Befizetett díj (A kihelyezett árlista szerint kerül megállapításra.): _______________________________ 

Letét (fényképes igazolvány) típusa és száma: ______________________________________________ 

___________________________     ______________________________ 

Bérbeadó képviselőjének aláírása         Bérbevevő aláírása 

3. Bérbeadó a kerékpárt közlekedésre alkalmas állapotban adja át a Bérbevevő részére, az esetleges – 

közlekedést nem befolyásoló – hibák, illetve hiányosságok és esztétikai sérülések jelzése, valamint 

szerződésben való feltüntetése mellett.  



4. A Bérbevevő tudomásul veszi, hogy a kerékpár biztosítással nem rendelkezik. A Bérbevevő a bérlet 

időtartama alatt a kerékpárért teljes erkölcsi, és anyagi felelősséggel tartozik, valamint kötelezi magát 

arra, hogy a kerékpárt kíméletesen és szakszerűen fogja használni. 

5. Bérbevevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a kerékpárt kiskorú személy használja, nevében a 

törvényes képviselője vagy felnőtt kísérője jár el, és a kiskorúért való felellőség is ezt a személyt terheli. 

6. A Bérbevevő felelőssége tudatában kijelenti, hogy a kerékpár vezetéséhez megfelelő gyakorlattal és 

rutinnal rendelkezik, kezeléséhez megfelelő műszaki ismerete van. (A kerékpáron kizárólag egy 

személy utazhat.) 

7. A Bérbevevőnek a kerékpár vezetését megelőzően, illetve közben alkoholt fogyasztania tilos. 

8. Bérbevevő a kerékpárral csak útburkolattal ellátott közúton vagy kerékpárúton közlekedhet. 

9. Bérbevevő a kerékpárt a sérülésektől köteles megóvni, használaton kívül pedig lezárva, vagy őrzött és 

zárt helyen tárolni. 

10. A kerékpár elvesztése/ellopása esetén a Bérbevevő köteles megtéríteni annak értékét, ami 80.000 – Ft. 

A kerékpáron, vagy annak tartozékain okozott károkat a Bérbevevő a kihelyezett árlista alapján köteles 

megtéríteni, erős szennyeződés esetén ide értve a tisztítási díjat is. 

11. Bérbeadó a Bérbevevő által a kerékpáron elhelyezett tárgyakért és azok károsodásáért vagy 

eltűnéséért semmilyen módon nem felelős. 

12. A kerékpáron bármilyen javítási munka csak a Bérbeadó szervizében történhet. Meghibásodás esetén 

tilos a kerékpárt tovább használni, és a Bérbeadót haladéktalanul értesíteni kell. 

13. A Bérbevevő a kerékpár bérleti jogát másra nem ruházhatja át, és másnak vezetésre át nem engedheti. 

Amennyiben Bérbevevő bármilyen indokból (pl. baleset, sérülés) önállóan nem képes a kerékpárt a 

kölcsönzőbe visszahozni, értesítenie kell Bérbeadót. Ebben az esetben a szállítás költsége Bérbevevőt 

terheli. 

14. A kölcsönző zárásáig vissza nem hozott kerékpárt a Bérbevevő köteles éjszakára zárt, őrzött helyen 

tartani. Amennyiben a másnapi nyitási időt követő egy órán belül visszaszolgáltatja 500 - Ft pótdíjat 

köteles fizetni. Egy órán túli késedelem esetén a Bérbevevő újabb teljes napi kölcsönzési díjat köteles 

fizetni. 

A kerékpár visszavétele: 

A visszaadás időpontja: 2020. _______________ hó _______________ nap _______________ óra 

Esetleges sérülések, hiányosságok, és károk a kerékpáron: (Az érintett alkatrészt X-el kell jelölni, és a megadott 

helyen részletesen leírni.) 

Kerekek Váltók  Lámpák Kormány Ülés  Tartozékok  Lánc  

Hajtókarok  Pedálok  Sárvédők  Erősen szennyezett  

Sérülés/hiányosság/kár leírása: ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Károk ellenértéke: ___________________ Pótdíj: _______________ Össz. kifizetett díj: _________________ 

 

 ___________________________      ___________________________  

Bérbeadó képviselőjének aláírása       Bérbevevő aláírása 


