ENG (HUN from page 4.)

General terms and conditions

1./ Contracting parties:
The ED-Jot.hu Bt. as the lessor (address: 1015 Budapest, Batthyány utca 13., hereafter referred to as the Lessor) and that
natural person who’s name and personal data are in the Rental Agreement, as the hirer (hereafter referred to as the
Hirer). The Hirer as the driver of the hired moped (hereafter referred to as scooter) is only accepted to sign the Rental
Agreement if he/she is the holder of a valid category B driving licence. In the fixed-term renting (from taking over the
scooter to returning it) the Hirer is considered to be the temporary registered keeper of the vehicle.
2./ Conditions of the renting:
a./ Identity cards: the Hirer must show his/her original and valid identity card and address card or passport or driving
licence. By signing the Rental Agreement the Hirer accepts that the Lessor makes a copy of the above mentioned
documents, keeps them and uses the Hirer’s personal data according to the regulations of the Data Protection Act.
b./ Valid driving licence: Hirer must be the holder of a valid category B driving licence and its validity can’t be expired
during the rental period.
c./Deposit: the Hirer must pay a deposit at the beginning of the renting. The deposit amount is different, it depends on
the scooter’s type and value. The deposit amount is in the price list and there isn’t any interest on it. The deposit is
mainly meant to cover the additional charges that may arise caused by the Hirer during the use of the vehicle, such as
damages or losses. When the Rental Agreement is expired the deposit is paid back to the Hirer, except when the Hirer has
the obligation to pay or he/she is liable to payment of compensation according to this general terms and conditions. In
this case the Lessor is entitled to satisfy its demands from the deposit. In the case of theft, totaled vehicle or destruction,
the Lessor has the right to keep the whole amount of the deposit. If there is any criminal act with the scooter, the Lessor
is entitled to hold back the whole amount of the deposit till the end of the procedure and above the deposit the Lessor is
even entitled to charge the Hirer with the extra costs that may arise in connection with the procedure.
3./ Renting and paying: the reservation and the Rental Agreement is only valid if the whole amount of the rental price is
paid. The rental period is specified in the agreement. The rental price can be paid only in cash. The rental price and the
deposit must be paid in advance.
4./ The rental price includes: the amount of time detailed in the price list; a helmet; a chain lock; a helmet-holder box
depending on the type of the scooter; no kilometer limit; the third-party insurance; the servicing and the repairing of the
scooter if is used for its intended purpose; the refilling of the lubricants; the provision of proper tyres; the provision of a
courtesy vehicle if it is necessary (if the scooter breaks down and the Lessor is not able to provide a courtesy vehicle the
pro rata part of the rental costs are paid back to the Hirer). The rental price includes all the taxes.
The rental price does not include: the fuel costs; the ferry fares or other fares; any other costs that are not part of the
basic services.

5./ Extra costs and fees above the rental price that the Hirer is obliged to pay:
- the costs of the refuelling if the Hirer returns the scooter with less gas level as it was at the beginning of the renting (full
tank);
- if the scooter is not returned to the Lessor by the agreed time specified in the Rental Agreement, over 1 hour delay the
Hirer must pay a 1 day rental charge. Hirer must notice that after 24 hours delay in returning the scooter, the Lessor can
report it to the police and the vehicle can be searched by them;
- if it is determined that the Hirer didn’t use the correct type of fuel which is prescribed for the vehicle, the Hirer must pay
for the damages and the refuelling;
- all charges, fees, surcharges, fines and penalties in connection with breaking the rules of the roads or any other tolls and
penalties of unauthorized using of the motorway/highway must be paid by the Hirer.
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- in connection with the above mentioned, the Hirer pays for the costs of cancelling the reservation or the costs of a legal
procedure;
- in case of losing the key of the scooter, the helmet, the chain lock or any other accessories given by the Lessor, the Hirer
must pay a fine which amount is in the price list;
- in case of breakage or theft the Hirer must pay a fee defined in the general terms and conditions and the all-time price
list;
-the costs of transporting the scooter into a different address and then back to the Lessor’s address (1015 Budapest,
Batthyány utca 13.) if the Hirer takes over or returns the scooter somewhere else than the Lessor’s address must be paid
by the Hirer according to the all-time price list;
- the costs of transporting the scooter to the park if it becomes out of order because of the Hirer’s fault (accident, not the
proper us of the scooter);
- all costs in connection with the procedure of taking back mentioned under in Article 6. must be paid by the Hirer.
6./The takeover and the return of the scooter:
The Hirer receives the scooter in perfect working and aesthetic condition, with its documents, accessories and key. In the
takeover the Lessor and the Hirer take a photo of the scooter to record its condition. The Hirer is obliged to return the
scooter at the Lessor’s address in the same working and aesthetic condition as it was in the takeover, without any
damages and with all its accessories. The Lessor always takes over the scooter with full tank and the Hirer must return it
with full tank as well.
If the scooter is not returned with full tank, the Hirer must pay for the refuelling (see in Article 5).
The Hirer is responsible for the condition of the scooter till the Lessor does not take it over officially (in the Rental
Agreement). If the Hirer does not return the scooter during the opening hours of the Lessor’s shop (see on its website:
www.moto.hu) than the takeover of the scooter and its accessories with the checking of its working condition is on the
first working day after the returning. The Hirer is entitled to take part in this takover and the checking of the vehicle’s
condition. If the Hirer does not want to take part in this takover he/she disclaims to argue against anything established in
the takeover and checking during his/her abscence. According to this general terms and conditions the Hirer still has the
obligatory to pay and liability in connection with any damages established in the above mentioned takeover during
his/her abscence.
7./Usage of the scooter: The Hirer must use, handle and protect the scooter with its accessories carefully. The scooter
must be used only on solid pavement. For the security of the scooter, before its daily use the Hirer must check the lighting
equipments; the liquid levels, the brakes and the tyre pressure. The Hirer must take the full responsibility and has the
obligatory to pay if he/she misses to check all that above mentioned or causes any damages on the scooter by not using
the vehicle properly. The Hirer must prevent the scooter and its accessories from stealing with all possible instruments
he/she has. The Hirer must lock the scooter when it’s not used, he/she should preferably keep it in safe and secure
parking areas or pay increased attention when he/she leaves the vehicle on its own. The Lessor is not responsibile for any
property or valuables placed on the vehicle which is there at the Hirer’s own risk and for their damages or vanishing.
It is forbidden:
- to lease the scooter or lease it to any third party;
- to drive the scooter by another person than the Hirer;
- to drive the vehicle under the influence of psychoactive substance (such as alcohol, drugs, barbiturates, narcotics,
hallucinatory or other drugs influencing the reactivity and the consciousness);
- to drive on in case of technical faults or lack of fuel (motor oil);
- to use the scooter for driving lessons, for transporting a second person, for off-road riding; for test driving; for taking
part in motorsport events including racing or the preparation for it (trainings);
- to drive further than 60 kilometers from Budapest or to leave the territory of Hungary;
- to drive on motorways.
Violating or attempting to violate the above mentioned entitles the Lessor to terminate the Rental Agreement with
immediate effect. Moreover the Lessor is also entitled to terminate the Rental Agreement unilaterally and with
immediate effect if the Hirer purposely violates any obligations written in the Renatal Agreement or in the general terms
and conditions. In this case the Lessor is entitled to take back the scooter from the Hirer arbitrarily.
8./ In case of the scooter’s breakdown: the Lessor pays for the repair costs of the scooter if it was used in its intended
purpose. The Hirer must inform the Lessor and asks for measure on www.moto.hu website if the scooter breaks down or
if an accident occured and rescue is needed. During the time of the rental period the Lessor is not obligated to replace the
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damaged scooter. In this case the pro-rata part of the rental costs is paid back to the Hirer. If the accident happens
because of the Hirer’s own fault or not using the scooter in its intended purpose or in case of theft, the Hirer can refuse to
lease out another scooter or to pay back the rental costs.
9./ Accident that causes personal or material injury: In an accident the Hirer must ask for police action and in case of
damaging or stealing the scooter the Hirer must report it to the police and give the documents of the case (protocol) to
the Lessor. The Hirer must act carefully to clear the situation, he/she should get those person(s) every possible data who
took part in the accident (the other vehicle’s number plate; the name and address of the driver; the names, addresses of
the witnesses and the contacts to them; taking photos etc.). The Hirer must report to the Lessor every event that
happened to the scooter within 24 hours. The Hirer, with former consultation of the Lessor, must care about the scooter’s
secure emplacement and protection (which is paid by the Lessor). The Hirer must fill in the registration and the damages
forms of the accident and he/she must give them to the Lessor. The Hirer has no rights to set an arrangement. The Hirer
can not take any legally valid declaration in the name of or to the detriment of the Lessor.
10./ Damages, theft, insurance: the rented scooter possesses liability insurance covering damage to third parties and
passengers. The Hirer must understand that he/she takes the full financial responsibility if the insurer doesn’t pay or
partly pays to the Lessor for the damages caused by the Hirer (eg: drink-driving, the Hirer’s default). In case of damages
the Hirer must provide the Lessor with all the documents that are needed in the process of the insurance.
In case of damaging the scooter the Hirer must pay the whole amount of the damages to the Lessor, which is firstly
deducted from the deposit. In case of theft, totaled vehicle or destruction the Hirer must pay the same amount as the
deposit. The Lessor takes no responsibility for any personal injuries during the renting of the scooter.
11./ Data Protection: The Lessor manages the Hirer’s personal data according to the data protection rules. The Lessor
uses these data only in connection with the renting procedure or for its own sales and marketing aims. These data are not
given to any third party. The Lessor is only entitled to give the Hirer’s personal data to a third party if the Lessor –
according to those cases that are settled in the general terms and conditions - initiates an administrative procedure or if
the Hirer’s data is not true or in case of a legal dispute between the Lessor and the Hirer. By signing the Rental Agreement
the Hirer contributes that the Lessor can give his/her personal data and any connecting information to the authorities or
to those companies who deal with the enforcement of penalty payments or fines.
To avoid the above mentioned procedures please keep the speed limits and the regulations of the rules of the roads!
12./ Other provisions: By signing the Rental Agreement the Hirer undertakes an unilateral and irrevocable obligation to
pay (when he/she returns the scooter) without any delay and by cash if he/she breaks the Rental Agreement or those that
are written in this general terms and conditions.
The contracting parties are obligated to cooperate while the legal relationship of the renting exists. The contracting
parties must inform each other about any circumstances, obstacles that are relevant in fulfilling the Rental Agreement.
Only written notification or communication is acceptable like SMS, e-mail, fax or registered letter to the address given by
the Hirer. The registered letter is deemed to be received on the 5th day after posting it, in those cases as well where after
the second try of the delivery it returns to the sender with the sign of „Unknown”, „Moved”, „Incomplete address”,
„Refused” or „Unclaimed”. In case of legal dispute in connection with this contract the contracting parties lay down the
exclusive competence of the Court of the second and third district of Budapest. The contracting parties accept this
general terms and conditions by signing the Rental Agreement in approval as one being in full compliance with their
intention.
7 May 2017, Budapest
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Általános Szerződési Feltételek
1./ Szerződő felek:
Az ED-Jot.hu Bt. bérbeadó (székhely: 1015 Budapest, Batthyányi utca 13.) a továbbiakban, mint Bérbeadó, valamint a
bérleti szerződésben megnevezett természetes személy, mint Bérlő, akinek neve és adatai a bérleti szerződésben
szerepelnek (a továbbiakban mint Bérlő). A bérlő, mint a bérbevett segédmotoros motorkerékpár (a továbbiakban:
motorkerékpár) vezetője csak akkor szerződőképes, ha rendelkezik teljesítménykorlátozás nélküli „B” kategóriás
jogosítvánnyal. A Bérlő a határozott időtartamra (a bérelt robogó átvételétől annak visszaadásáig) a jármű ideiglenes
üzembentartójának minősül.
2./ A bérlet feltételei:
a./ Személyazonosító igazolványok: a Bérlő érvényes és eredeti okiratainak bemutatása, amely a személyi igazolvány és
lakcímet igazoló hatósági igazolvány, vagy útlevél vagy vezetői engedély. Bérlő a bérleti szerződés aláírásával hozzájárul
ahhoz, hogy fenti igazolványairól a Bérbeadó másolatot készítsen, és azokat őrizze, valamint a személyes adatokat az
adatvédelmi törvény rendelkezései szerint kezelje.
b./ Érvényes jogosítvány: A Bérlőnek rendelkeznie kell „B” kategóriás vezetői engedéllyel, melynek érvényessége a
tervezett bérleti időszak végéig nem járhat le.
c./ Óvadék(kaució): A Bérlő minden esetben óvadék fizetésére köteles, amelynek összege a bérelni kívánt motorkerékpár
típusaként változó, annak értékéhez igazodik. Az óvadék összegét a mindenkori árlista tartalmazza. Az óvadék összegére,
annak őrzési ideje alatt kamat nem jár. Az óvadék elsődlegesen biztosítékul szolgál a Bérlő által a Bérbeadónak okozott
károkért és az utólagosan fizetendő díjakért, hiányosságokért. A bérleti szerződés lejártakor az óvadék visszafizetésre
kerül, kivéve, ha Bérlőnek jelen ÁSZF szerint fizetési kötelezettsége, kártérítési felelőssége fennáll. Ebben az esetben a
Bérbeadó jogosult az óvadékból ezen igényét kielégíteni. Lopás, totálkár, vagy teljes megsemmisülés esetén az óvadék
teljes összege a Bérbeadót illeti. Ha a bérelt motorkerékpárral bármilyen bűncselekmény elkövetésére kerül sor, akkor a
Bérbeadó az óvadék teljes összegét az eljárás végéig visszatarthatja és az eljárás miatt felmerülő költségeket, akár az
óvadék mértékén felüli részt is, a Bérlőre terheli.
3./ A bérlet létrejötte, a bérleti díj megfizetése: A végleges foglalás és a bérleti szerződés a bérleti díj megfizetésével jön
létre, a bérleti szerződésben meghatározott időre. A bérleti díj megfizetése készpénzzel történhet. A motorkerékpár
bérlés díja és az óvadék összege minden esetben előre fizetendő.
4./ A bérleti díj tartalmazza a felhasznált idő díját a bérleti szerződésben meghatározott árlista alapján, 1 db bukósisakot,
1 db lezáró láncot, típustól függően sisaktartó dobozt, korlátlan kilométer használatot, a kötelező gépjármű
felelősségbiztosítást, a motorkerékpár rendeltetésszerű használat melletti szervízelését, javítását, a kenőanyagok
utántöltését, a megfelelő gumiabroncs biztosítását, szükség esetén cserejármű biztosítását (amennyiben a
motorkerékpár meghibásodása esetén a Bérbeadó cserejárművet nem tud biztosítani, a bérleti díj időarányosan
visszatérítésre kerül) A bérleti és egyéb feltüntetett díjak az ÁFA-t tartalmazzák.
A bérleti díj nem tartalmazza: üzemanyag költséget, komphasználati stb. díjakat, illetve semmilyen olyan egyéb
költséget, amely nem része az alapszolgáltatásnak.
5./ Bérleti díjon felül a Bérlő az alábbi díjak, költségek megfizetésére köteles:
- újratankolás díja, amennyiben a Bérlő a leadáskor az átadás szerinti üzemanyag mennyiséghez képest (teletank)
kevesebb üzemanyaggal adja le a járművet
- a motorkerékpár leadásának 1 órát meghaladó késedelme esetén plusz egy nap bérleti díj. Bérlő tudomásul veszi, hogy
24 órát meghaladó leadási késedelem esetén a Bérbeadó rendőrségi feljelentést tehet és a motorkerékpárt köröztetheti
- ha megállapítást nyer, hogy a Bérlő nem a gépjárműre előírt minőségű üzemanyagot használta, köteles az esetleg ebből
eredő károsodás, valamint az újratankolás költségeit megfizetni
- a közlekedési szabályok (KRESZ) megszegéséből származó költségek, bírság, pótdíj, jogosulatlan autópálya/autóút
használat miatti pótdíj és bírság, valamint az előzőekkel összefüggésben felmerülő foglalás lemondási költségek és jogi út
igénybe vétele esetén annak eljárási költsége
- a motorkerékpár kulcsa, bukósisak, lezáró lánc és egyéb átadott kiegészítők elvesztése esetén az árlistában
meghatározott összeg
- töréskár vagy lopás esetén az ÁSZF és a mindenkori árlista szerint meghatározott díj
- ki-, illetve visszaszállítás díja a mindenkori árlista szerint, amennyiben a Bérlő a motorkerékpárt a Bérbeadó irodáján
kívül (1015 Budapest, Batthyány utca 13 szám) más helyszínen veszi fel, illetve adja le a bérleti szerződésben
meghatározottak szerint

4.
All rights reserved - Minden jog fenntartva (Rent a scooter Buda™)

- üzemképtelenné vált motorkerékpár telephelyre történő visszaszállításával felmerülő költségek, amennyiben az
üzemképtelenség a Bérlő hibájából (általa okozott baleset, nem rendeltetésszerű használat) következett be
- a 6. pontban szabályozott visszavételi eljárással kapcsolatosan felmerülő minden költség
6./ A bérmotor átadása és visszavétele: A Bérbeadó a bérlet tárgyát megfelelő műszaki és esztétikai állapotban, az
átvételkor rögzített kiegészítőkkel, kulccsal adja át a Bérlőnek. Az átadáskor a Bérbeadó képviselője és a Bérlő
fényképfelvétellel rögzítik a bérmotor állapotát. A Bérlő köteles a bérmotort – a normál elhasználódást figyelembe véve
– sérülésmentesen, az átvételkorival megegyező műszaki és esztétikai állapotban, az átvételkor rögzített tartozékokkal és
kiegészítőkkel a Bérbeadó telephelyén visszaadni. A motorkerékpár mindig tele üzemanyag tartállyal kerül kiadásra és
ugyanígy tele tankkal kell visszaadni. Amennyiben a tank nincs tele, úgy a Bérlőnek az újratankolás díját is meg kell
fizetnie. (5-ös pont) A motorkerékpár állapotáért a Bérlő mindaddig felelősséggel tartozik, ameddig azt a Bérbeadó
képviselője hivatalosan (bérleti szerződés) át nem vette. Amennyiben a Bérlő a bérelt motort a bérleti idő lejártakor nem
az üzleti nyitva tartás ideje alatt adja le (www.moto.hu kapcsolati oldalon lévő nyitva tartás szerint ) úgy a bérelt motor
és tartozékainak átvételére, a műszaki állapot felmérésére a leadást követő első munkanap üzleti nyitva tartása idején
kerül sor. Az így megtartott átvételen, műszaki állapotfelmérésen a Bérlő jogosult jelen lenni. Amennyiben a Bérlő ezen
jogosultságával nem él, lemond arról, hogy a távollétében megtartott állapotfelmérés során megállapítottakat vitassa. A
Bérlő
távollétében
megtartott
állapotfelmérés
során megállapított,
a
bérlet
során
keletkezett
káreseményekre vonatkozó fizetési kötelezettsége, kártérítési felelőssége jelen ÁSZF szerint fennáll.
7./ A motorkerékpár használata: A Bérlő köteles a bérmotort és tartozékait kellő gondossággal használni, kezelni és
megóvni. A bérmotor csak szilárd burkolatú úton használható. A bérmotor üzembiztonsága érdekében köteles ellenőrizni
a motor napi használata előtt a világító berendezéseket, a folyadék szinteket, a fékeket és a guminyomást. A Bérlő teljes
és feltétlen kártérítési kötelezettséggel tartozik a fentiek elmulasztása, valamint a bérmotor gondatlan, nem
rendeltetésszerű használatából eredő mindennemű károsodás esetén. A Bérlő köteles a motorkerékpárt és tartozékait a
rendelkezésre álló összes eszközzel megvédeni a lopással szemben, így a használaton kívül minden esetben lezárni,
lehetőleg őrzött vagy zárt helyen parkolni, illetőleg a motorkerékpár magára hagyásakor fokozott körültekintést
gyakorolni. A Bérbeadó semmilyen módon nem felel a Bérlő által a bérelt motorban elhelyezett tárgyakért, értékekért,
azok károsodásáért vagy eltűnéséért.
A bérelt motorkerékpárt tilos:
- másnak bérbe adni, a vezetését másnak átengedni, tudatzavart okozó (alkohol, kábítószer, altató, hallucinogén vagy
minden olyan más anyag, amely befolyásolhatja a reakcióképességet, illetve az öntudatot) szer használatának hatása alatt
vezetni,
- műszaki hiba vagy folyadékhiány (motorolaj) esetén továbbhaladni,
- gépjárművezetés oktatásra, második személy szállítására, terepmotorozásra (off-road), tesztvezetésre igénybe venni,
motorsport rendezvényeken használni, beleértve a versenyzést vagy az arra való felkészülést (edzést).
- a bérelt motorkerékpárral Budapest 60km-es körzetét, illetve Magyarország területét elhagyni
- a bérelt motorkerékpárral autópályára felhajtani
A fentiek megszegése vagy annak kísérlete esetén a Bérbeadó a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. A
Bérbeadó jogosult továbbá a bérleti szerződés azonnali és egyoldalú felmondására, ha a Bérlő a bérleti szerződés illetve
jelen ÁSZF alapján őt terhelő bármelyik kötelezettségét szándékosan megszegi. Ebben az esetben a Bérbeadónak illetve
az általa igazoltan meghatalmazott személynek joga van a bérmotort a Bérlőtől önhatalmúlag visszavenni.
8./ A bérmotor műszaki meghibásodása esetén: A Bérbeadó fizeti a bérmotoron a rendeltetésszerű használat során
felmerülő javítási költségeket. A Bérlő köteles műszaki meghibásodás, vagy baleset miatti mentés iránti igénye esetén a
Bérbeadót értesíteni és intézkedést kérni az alábbi elérhetőségeken: www.moto.hu
A bérleti szerződés időtartama alatt a Bérbeadó nem köteles a sérült bérmotort cserélni. Ebben az esetben a bérleti díj
időarányosan visszatérítésre kerül. A Bérlő önhibás közlekedési balesete, nem rendeltetésszerű használata, illetve
lopáskár esetén a Bérbeadó megtagadhatja újabb bérmotor kiadását, illetve a bérleti díj visszatérítését.
9./ Személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járó baleset: Bérlő köteles a rendőrség intézkedését kérni, illetve a bérmotor
rongálása, ellopása esetén, a rendőrségen feljelentést tenni és az erről szóló okiratot (jegyzőkönyv) a Bérbeadónak
átadni, köteles kellő gondossággal eljárni az ügy tisztázása érdekében, a káreseményben résztvevők minden lehetséges
adatát beszerezni (másik jármű rendszáma, vezető neve, címe, tanúk neve, címe, elérhetősége, fényképek készítése stb.)
Bérlő köteles 24 órán belül jelenteni a bérelt motorral kapcsolatos minden eseményt a Bérbeadónak, köteles előzetes
egyeztetés alapján – a Bérbeadó költségére – gondoskodni a motorkerékpár biztonságos elhelyezéséről és őrzéséről,
köteles kitölteni a baleseti bejelentőt és a kárbejelentőt és azt eljuttatni a Bérbeadónak. A Bérlőnek nincs megegyezési
joga, a Bérbeadó nevében és annak hátrányára semminemű elismerő nyilatkozatot joghatályosan nem tehet.
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10./ Károk, lopás, biztosítás : A bérleti szerződésben meghatározott motorkerékpár rendelkezik a harmadik
személyeknek okozott károk esetére kötelező felelősségbiztosítással. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérelt
motorkerékpárral okozott károkért abban az esetben teljes anyagi felelősséggel tartozik, amennyiben a biztosító a
Bérlőnek felróható okból nem fizet, vagy csak részben fizet kártérítést (pl: alkoholos befolyásoltság, Bérlő felróható
magatartása). Káresemény esetén a Bérlő köteles minden dokumentumot biztosítani a Bérbeadó részére, ami a
biztosítási ügyintézéshez szükséges.
Bérlő a motorkerékpár sérülése, rongálódása esetén köteles a kár teljes összegét Bérbeadónak megfizetni, melyet
Bérbeadó jogosult elsősorban az óvadék (kaució) összegéből levonni. Lopás, totálkár, vagy teljes megsemmisülés esetén
Bérlő az óvadék (kaució) összegének megfelelő összeg megfizetésére köteles.
Bérbeadó semmilyen módon nem felel a Bérlő motorbérlés során bekövetkezett személyi sérüléséért.
11./ Adatvédelem A Bérbeadó a Bérlő személyével kapcsolatos és a Bérlő által megadott adatokat az Adatvédelmi
szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli. Kizárólag a bérbeadással kapcsolatos eljárásban, vagy saját értékesítési
és marketing céljaira használja, azokat harmadik félnek nem adja ki. A Bérbeadó abban az esetben, ha jelen ÁSZF-ben
szabályozott esetekben hatósági eljárást kezdeményezhet, vagy a Bérlő személyi adatai nem valódiak, vagy a felek
közötti bármilyen egyéb jogvita esetén jogosult a Bérlő személyi adatait harmadik személynek átadni. A Bérlő a bérleti
szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait és az azokkal kapcsolatos információkat a Bérbeadó
átadja a hatóságoknak, valamint a különböző bírságok és egyéb pótdíjfizetési kötelezettségek behajtása során eljáró
egyéb szervezeteknek. A fenti eljárások elkerülése érdekében kérjük, tartsa be a sebességkorlátokat és a KRESZ egyéb
előírásait!
12./ Egyéb rendelkezések: Bérlő a bérleti szerződés aláírásával egyoldalú és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra,
hogy amennyiben a bérleti szerződést illetve jelen ÁSZF-ben foglaltakat megszegi, az ebből eredő fizetési kötelezettségét
haladéktalanuk a (a bérmotor visszaadásakor) készpénzben megfizeti. A szerződő felek a bérleti jogviszony fennállása
alatt együttműködésre kötelesek. Minden olyan körülményről, akadályról amely a bérleti szerződés teljesítése
szempontjából lényeges, egymást haladéktalanul kötelesek értesíteni. Az értesítés, közlés csak írásban történhet, ennek
minősül az SMS, email, fax, ajánlott-tértivevényes levél Bérlő által megjelölt levelezési címre való megküldése, amely
kézbesítettnek tekintendő a postára adástól számított 5. napon abban az esetben is, ha a kétszeri kézbesítés
megkísérlése után „ismeretlen”, „elköltözött”, „cím elégtelen”, „nem fogadta el”, vagy „nem kereste” jelzéssel érkezik
vissza a feladóhoz. A felek jelen szerződésből eredő jogvita esetére a Budapest II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos
illetékességét kötik ki. A szerződő felek jelen Általános Szerződési Feltételeket a bérleti szerződés megkötésével mint
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag elfogadják.
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