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I. A Bérbeadó adatai
Cégnév:
Székhelye:
Cégjegyzékszám:
Adószám:

SEFAG Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 21.
14-10-300060
11227003-2-14

Fióktelep:
Hotel Kardosfa***
7477 Zselickisfalud, Kardosfa puszta 1. GPS: N 46º 24’32” E 17º 75’72”
SEFAG Zrt. – Hotel Kardosfa*** 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 21.
+3682 505190; +3682 505191; +3630 2047278
info@kardosfa.hu ; recepcio@kardosfa.hu
www.hotelkardosfa.hu
Haracsi Vendégház
7477 Zselickisfalud, Kardosfa puszta 2. GPS: N 46º 24’32” E 17º 75’72”
SEFAG Zrt. – Hotel Kardosfa*** 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 21.
+3682 505190; +3682 505191; +3630 2047278
haracsivendeghaz@kardosfa.hu
www.haracsivendeghaz.hu
II. Általános rendelkezések
1. Jelen „Általános Szerződési Feltételek” (továbbiakban ÁSZF) szabályozzák a Bérbeadó által a
fenti fióktelepeken történő kerékpár bérbeadás (továbbiakban úgyis kölcsönzés) feltételeit.
2. Egyedi feltételek nem képezik a részét jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki külön, speciális
megállapodások kötését az igénybevevőkkel.
3. Bérbeadó fenntartja annak lehetőségét, hogy bizonyos vis maior helyzetben – pl. járvány – jelen
ÁSZF-en kívül egyéb, általános érvényű – a fióktelep weboldalán nyilvánosan közzétett és mindenki
számára megismerhető – utasításban kiegészítő jelleggel szabályozza a szolgáltatás
igénybevételét.
III. Szerződő Felek
1. A kerékpárt 18. életévét betöltött, cselekvőképes, személyi okmánnyal rendelkező magyar vagy
külföldi állampolgár (továbbiakban: Bérlő) bérelhet Bérbeadótól.
IV. A kölcsönzés igénybevételének módja és feltételei
1. A kerékpár kölcsönzéséhez bérleti szerződés (továbbiakban: szerződés) kerül megkötésre a
Felek között. Ennek elkészítéséhez a Bérlőnek érvényes személyi igazolványt (helyettesíthető
vezetői engedéllyel vagy útlevéllel) és lakcímkártyát kell bemutatnia, melyek legfontosabb adatait a
Bérbeadó a szerződésben írásban rögzíti. Bérlő hozzájárul, hogy ezen okmányokról a Bérbeadó
fénymásolatot készítsen, amit a kerékpár visszavételekor a Bérlő rendelkezésre bocsát. Ezen
rendelkezés nem vonatkozik a fióktelep szállóvendégei által történő kerékpárbérlésre.
2. A kölcsönzés feltétele a szerződés megkötésén túlmenően, kölcsönzött kerékpáronként az ÁSZF
V.1. pontjában meghatározott összegű kaució átadása készpénzben a Bérbeadó részére, aki a
kaucióból bármely jogcímen keletkező, igazolt anyagi igényét kielégítheti.
3. A kerékpárok biztonsági felszereléséhez tartozik az első és a hátsó világítás, a csengő és a
prizma, láthatósági mellény. Minden egyéb, KRESZ által előírt, a forgalomban való részvételhez
szükséges felszerelésről a Bérlőnek kell gondoskodnia. Az ennek hiányából eredő bírságot a
Bérlőnek kell megfizetnie.
4. Bérlő tudomásul veszi, hogy a kölcsönzött kerékpárt harmadik személy számára használatra át
nem adhatja. A kerékpár továbbadása kölcsönzési céllal büntető feljelentés megtételét vonja maga
után.
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5. Bérbeadó a kölcsönzéssel kapcsolatos balesetekért, személyi sérülésekért, másnak okozott
kárért felelősséget nem vállal. Bérlő tudomásul veszi, hogy a kerékpárban, illetve a kerékpárral
másnak okozott károkért teljes anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.
6. Bérlő vállalja és kijelenti, hogy a kölcsönzés alatt önmaga gondoskodik saját biztosításáról
(egészség/vagyon/felelősség).
7. Bérlő vállalja és kijelenti, hogy mind egészségügyileg, mind testileg és szellemileg alkalmas a
saját felelősségre történő kerékpározásra, illetve képes a kölcsönzött kerékpárt rendeltetésszerűen
használni.
8. Bérlő kötelezi magát, hogy maximális gondossággal jár el a kerékpár használata során mind a
kerékpár működőképességének, mind biztonsága érdekében.
9. A kölcsönzés megszűnését Felek a szerződésben rögzítik.
10. Amennyiben a kerékpárt kiskorú személy használja, nevében törvényes képviselője vagy
felnőtt kísérője jár el, és a kiskorúért való felelősség is ezt a személyt terheli.
V. A kaució, bérleti díj, kárérték, késedelmi díj, használati díj, pótdíj, egyéb díj
1. Az egyes kerékpártípusok esetén a kaució, a bérleti díj és a felszámított kárérték egy db
kerékpárra vonatkozóan az alábbi:
Kerékpártípus
Kaució (Ft)
Bérleti díj (Ft/óra)
Kárérték (Ft)
Női
Férfi
Gyermek
Tandem
Kölcsönzési órának, és így díjfizetési órának számít minden megkezdett óra.
2. Abban az esetben, ha a kerékpár a szerződésben szereplő határidőre nem kerül visszaszállításra
a fióktelepre – és a Bérlő nem jelzi igazolható módon személyesen, telefonon vagy e-mailban
Bérbeadónak hosszabbítási szándékát – a továbbiakban kerékpáronként ….. Ft/óra késedelmi díj
kerül felszámításra. Amennyiben a szerződésben szereplő kölcsönzési határidőtől számított
harmadik napig a kerékpár nem kerül visszaadásra, akkor Bérbeadó egyrészt feljelentéssel él a
rendőrség felé a kerékpár vélelmezett eltulajdonítása miatt, másrészt az alábbi anyagi igényét
érvényesítheti a Bérlővel szemben:
- egy összegben kérheti a kerékpár fentiekben meghatározott kárértékének megtérítését,
- a kerékpár visszaadásáig, vagy az értéke megtérítéséig … Ft/nap használati díjat számolhat fel a
Bérlő felé.
3. Amennyiben a kerékpár nem letisztított állapotban kerül visszaadásra Bérbeadó részére – ide
nem értve a normál használatból eredő szennyeződést –, Bérlő ………….. Ft/kerékpár pótdíjat
köteles fizetni.
4. Amennyiben Bérlő bármilyen indokból (pl. baleset, sérülés) önállóan nem képes a kerékpárt a
Bérbeadó fióktelepére, mint az átvétel helyére visszahozni, értesítenie kell Bérbeadót a
+3682505191 vagy a +36302047278 telefonszámon. Ebben az esetben a szállítás költségei Bérlőt
terhelik.
5. A kaució a kerékpár visszaszállításakor a Bérlő részére készpénzben visszafizetésre kerül,
amennyiben a kerékpár sérülésmentes, üzemképes állapotban van.
6. A bérleti díj, a pótdíj, illetve a kerékpár üzemképtelenné válása, elvesztése miatt felszámított
kárérték összegét Bérlőnek a kerékpár visszaadásakor kell megfizetnie készpénzben, illetve
bankkártyával.
7. Bérbeadó jogosult bármely, jelen ÁSZF-en alapuló, a bérleti jogviszonyhoz kapcsolódó igényét a
letett kaució terhére, beszámítással rendezni.
8. Minden esedékességkor meg nem fizetett pénzkövetelés után Bérlő időarányosan köteles éves
20% késedelmi kamatot fizetni.
VI. A kerékpár sérülése, hiányossága, üzemképtelenné válása, rongálódása
1. Bérbeadó a kerékpárt letisztítva, üzemképes állapotban adja át a Bérlőnek. Bérlő a kölcsönzési
idő végén köteles ugyanilyen üzemképes állapotban visszadni a kerékpárt.
2. Bérlő tudomással veszi, hogy a kerékpárok biztosítással nem rendelkeznek.
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3. Bérlő tudomásul veszi, hogy a kerékpár sérülése, valamilyen alkatrészének hiánya, esetleg nem
megfelelő működése esetén köteles az okozott kárt/hiányzó, nem megfelelően működő alkatrész
árát megtéríteni akár ön-, akár harmadik fél hibája okozta ezeket. Bérbeadó ezt a költséget
jogosult a kaucióból levonni. Amennyiben a kaució összege erre nem elegendő, a javítás/pótlás
kalkulált költségének különbözetét Bérlő köteles a Bérbeadónak a visszaadáskor készpénzben vagy
bankkártyával megtéríteni, azonban e költség megtérítésére az eset körülményeinek mérlegelése
után Bérbeadó 8 nap fizetési haladékot biztosíthat. Amennyiben a kártérítés fenti összege a
visszaadáskor a rendelkezésre álló információk és lehetőségek (szakszerviz telefon, honlapon
található alkatrész árlista stb.) alapján előre nem kalkulálható, Bérbeadó hivatalos árajánlatot kér
szakszerviztől, e körben azonban a kár megtérítéséig egyedi biztosítékot kérhet a Bérlőtől.
4. Bérlő tudomásul veszi, hogy a kerékpáron található esetleges sérüléseket, alkatrészhiányokat
Bérbeadó terhére csak akkor lehet elszámolni, ha a Bérlő ezeket a kölcsönzés megkezdésekor jelzi
a Bérbeadónak és azokat a szerződésre felvezetik.
VII. Titoktartás
1. Bérbeadó a szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban:
adatvédelmi törvény) szabályainak megfelelően eljárni.
VIII. Adatvédelem
1. Bérbeadó tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja személyes adatok védelmét. A
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget
téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó
jogszabályok betartásához szükségesek.
2. A Szolgáltató tevékenysége során a felhasználók adatait a Szolgáltató az adatvédelmi törvény
értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, valamint saját reklámcéljaira használja fel.
IX. Vis major
1. Azon egyik Szerződő félnek sem felróható, a szerződés megkötését követően létrejött, illetve azt
megelőzősen létrejött, de előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan ok, vagy körülmény
(például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk, járvány,
hatósági/kormányzati korlátozások bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis
major), illetve amely közvetlenül akadályozza adott Felet a szerződéses kötelezettsége
teljesítésében, bármely felet felmenti a szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen
ok vagy körülmény fennáll.
2. A Felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és
körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal
okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.
3. Vis maior helyzet miatt elmaradt szolgáltatás esetén a Felek vagy megállapodnak egy, az eredeti
foglalástól számított 6 hónapon belüli új időpontban a szolgáltatás igénybe vétele céljából, vagy –
amennyiben bármelyik Fél írásban jelzi a másik Fél számára, hogy a szolgáltatás más időpontban
történő igénybevételére nem képes – a szerződés bármely Fél ilyen tartalmú egyoldalú nyilatkozata
következtében azonnali hatállyal megszűnik.
4. Amennyiben a szerződésben foglalt szolgáltatások teljesítése a vis maior miatt lehetetlenné vált,
úgy kártérítési felelősség egyik szerződő Felet sem terheli, Felek az eddig az időpontig teljesített
szolgáltatásokkal kötelesek egymással elszámolni, a vis maior miatt nem teljesíthető szolgáltatások
teljesítése alól Felek mentesülnek.
X. A Felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság
1. A Felek közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
2. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályokat, különösen a
Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
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3. Jogvita esetére a Felek – értékhatártól függően – a Kaposvári Járásbíróság, illetve Kaposvári
Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
XI. Az ÁSZF hatályosulása
1. A szerződés megkötése esetén a Bérlő elfogadja, hogy elolvasta és megértette az ÁSZF-ben
szereplő feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal, illetve azok alkalmazására
a szerződés vonatkozásában.
2. Bérlő a szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy az ÁSZF módosulhat. Az ÁSZF
mindenkori hatályos aktuális változata a fióktelep honlapján, illetve a recepción megtalálható.
3. Felek egybehangzóan kijelentik, hogy amennyiben eltérés mutatkozik a szerződés, illetve az
ÁSZF konkrét feltételei között, a szerződés rendelkezéseit tartják irányadónak.
Jelen ÁSZF érvényes visszavonásig.
Kelt: Zselickisfalud, 2022. november 1.
Köszönjük, hogy megtisztelt minket bizalmával!
Jó pihenést kívánunk!
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