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ESZKÖZ BÉRLETI SZERZŐDÉS 
 

 
amely létrejött egyrészről  

 
Cégnév:    Trek Direction Outdoor Utazásszervező Kft.  
Székhely:    9111 Tényő, Kossuth L. u. 39. 
Adószám:    24690904-2-08 
Cégjegyzékszám:   08-09-025410 
Bankszámlaszám:   10300002-10602835-49020011 
mint Bérbeadó (továbbiakban Bérbeadó) és 
 
Név:     ………………………………………………………….. 
Lakcím:    ………………………………………………………….. 
Szül. hely, idő:    ………………………………………………………….. 
Anyja neve:    ………………………………………………………….. 
Mobil, email cím:   ………………………………………………………….. 
mint Bérlő (továbbiakban Bérlő) között. 
 

A bérlés feltételei: 
 

✓ Érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya. 

✓ E-bikeokat és kiegészítőket csak a 18. életévét betöltött személynek adunk bérbe. 

✓ Irodánk a bérléskor kerékpáronként 50 000 Ft kauciót kér. Ezen összeg befizetése a kölcsönzött 

tételek átvételekor készpénzben történik. Irodánk a kaució összegét teljes egészében 

készpénzben visszafizeti, ha a bérlő a kölcsönzött tételeket sérülésmentesen, hiánytalanul, a 

megadott határidőre visszahozza. (Sérüléseknél a javítás költsége, értékvesztése, az eszközök 

határidőn túli visszahozása esetén pedig a bérleti díj hátralék levonásra kerül a kaucióból.) 

✓ A kölcsönzött tételeknek meghatározott bérleti díjuk van, amit a bérlő az átvétel napján, a 

kaucióval együtt köteles megfizetni.  

✓ E-bike kölcsönzésénél a legrövidebb bérlési idő a minimum 2 óra. A kölcsönzött tételek 

átvétele és visszahozatala nyitvatartási időben történik, ettől eltérni foglalástól függően 

előzetesen megbeszélt időpont egyeztetéssel lehet. 

✓ Hétvégi bérlés esetén, az e-bikeok pénteken 15:00 órától vihetők el, és hétfőn reggel 9:00 óráig 

kell visszahozni. 
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✓ A kölcsönzött tételeket a bérlő köteles a megbeszélt időpontban, hiánytalanul és bérléskor 

kiadott állapotában visszaadni. Az esetleges sérülések, tisztítás vagy alkatrész hiányok díjai a 

kaucióból kerülnek levonásra. 

✓ Ha a bérlő a kölcsönzött tételeket a megbeszélt határidőn túl hozza vissza, úgy bérleti díj 

hátraléka keletkezik. Ennek összege, naponta a bérleti díj kétszerese, és a kaucióból kerül 

levonásra. 

✓ Amennyiben a bérlő a kölcsönzött tételeket valamilyen oknál fogva nem tudja visszaadni vagy 

használhatatlan állapotban adja vissza, úgy annak árát köteles megfizetni irodánknak. 

✓ A bérlő vállalja, hogy a kölcsönzött tételeket rendeltetésszerűen fogja használni. Irodánk nem 

vállal felelősséget a kölcsönzött tételek használata közben esetlegesen bekövetkező 

balesetekért. 

 

A bérelt tételekre vonatkozó adatok:  

Tétel megnevezése:  

Tétel sorszáma:  

Kilométer óra állás:   

Bérlés időtartama:  

A kölcsönzött tételek visszaadásának időpontja:  

Bérleti díj összege:  

Kaució összege:  

 

A Szerződő felek egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen szerződés feltételeit egyedileg megtárgyalták és a jelen 

szerződést a tárgyalásai eredményképpen, mint mindegyik Szerződő fél akaratával mindenben megegyezőt 

elfogadták. 

 
 
Tényő, …………………….. 
 
 
……………………………………………………………………………           ……………………………………………………………… 
       Trek Direction Outdoor Utazásszervező Kft.                             Bérlő 


