
Általános szerződési feltételek
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    +36 20 977 9467

kölcsönző (továbbiakban: Bérbeadó) vállalja sítúra felszerelések bérbeadását magánszemélyek és 
csoportok számára.

2. Bérbeadó a felszerelést használatra kész állapotban adja ki.

3. Bérbeadó kizárólagos tulajdonosa a bérbe adott sporteszközöknek és felszereléseknek. Bérlő a 
felszerelést tovább bérbe nem adhatja.

4. Bérbeadó a síkötést, a sícipő és síléc kiválasztása után a bérlő által megadott, a beállításhoz 
szükséges testsúly, életkor és sítudás figyelembevételével állítja be, mindenkor a bérlő tájékoztatása
alapján. A nem megfelelően megadott adatokból eredő károkért Bérbeadó nem áll helyt. 

5. Bérbeadó a bérlő által megadott személyes adatokat csak a bérlés tárgyát képező célra használja 
fel, illetékteleneknek tovább nem adja, a bérlet lejárta után tovább nem tárolja.

7. Bérbeadó a foglaló fizetése után a szerződés szerinti időpontra a sportfelszerelést elvitelre 
előkészíti.

8. Ha az előjegyzett felszerelés sérülése miatt a kölcsönzés csak másik felszereléssel oldható meg, 
bérbeadó azonos vagy hasonló felszerelés felajánlásával értesíti a bérlőt, aki a szerződés lemondása 
esetén az adott sporteszköz foglalójának visszatérítésére jogosult.

9. A bérleti díj fennmaradó összege az eszközök elvitelekor fizetendő.

10. A bérlő a felszerelést a bérleti szerződésben rögzített napon viszi el és a bérleti idő utolsó napján
vagy az azt követő napon szolgáltatja vissza.

11. Bérlő a felszerelést ép, tiszta, száraz állapotban köteles visszahozni.

12. A bérelt felszerelésért a bérlő anyagi felelősséget vállal a mindenkori beszerzési ár mértékéig.

13. A sérülésből, rongálásból, elvesztésből, lopásból eredő kárt a javítási, pótlási költség 
megállapítása után a bérlő két héten belül megtéríteni köteles.

14. Sport- és közlekedési balesetekből eredő személyi sérülésekért és anyagi károkért a bérbeadó 
felelősséget nem vállal.

15. Felek jelen szerződésben rögzített szerint állapítják meg a Bérlő által megadott adatokat.

16. Jogvita esetén a felek peren kívüli megegyezésre törekszenek, egyéb esetben a Bérbeadó 
mindenkori székhelye szerint illetékes járásbíróság illetékességét kötik ki.

17. Bérlő a bérleti szerződés aláírásával hitelesíti a sporteszközök bérbevételét és a bérleti feltételek
tudomásul vételét.

Sümeg, 2018.12.15.


