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Αριθμός Ταυτότητας:

Σημείο Επιστροφής

Συμβουλές & Ασφάλεια

Τεχνική έκθεση ζημιών

Μέρη Ποδηλάτου

•

Σεβαστείτε όλους τους νόμους
κυκλοφορίας. Οδηγείται αμυντικά,
υποθέτοντας ότι οι άλλοι δεν σας βλέπουν.
Ποτέ μην συναγωνίζεστε μέσα στην κίνηση
πεζών. Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα σήματα
με τα χέρια για τη στροφή και το
σταμάτημα.

•

Πάντα να έχετε τα εμπρόσθια και τα οπίσθια
φώτα αναμμένα, κατά την ποδηλασία μετά
το ηλιοβασίλεμα.

•

Πάντα να φοράτε κράνος.

•

Πάντα να φοράτε παπούτσια που
παραμένουν σταθερά στα πόδια σας και
προσφέρουν καλή πρόσφυση με το πεντάλ.
Μην οδηγείται χωρίς παπούτσια ή
φορώντας σανδάλια.

•

Ποτέ μην οδηγείτε με ακουστικά. Καλύπτουν
τους ήχους της κυκλοφορίας και σας
εμποδίζουν να συγκεντρωθείτε στην σωστή
οδήγηση. Η καλωδίωση τους μπορεί επίσης
να μπερδευτεί με τα κινούμενα μέρη του
ποδηλάτου, αναγκάζοντας σας να χάσετε τον
έλεγχο.

•

Θυμηθείτε ότι μοιράζεστε το δρόμο με
άλλους ποδηλάτες και πεζούς.

Παρατηρήσεις

Τιμόνι
Πιρούνι
Σχάρα
Μανέτα
Λασπωτήρας Εμπρός
Λασπωτήρας Πίσω
Πλαίσιο
Τροχός Εμπρός

Υπόλοιπο Πληρωτέο

Τροχός Πίσω
Σέλα
Πετάλι
Κλειδαριά
Κράνος

Υπογραφή οδηγού

Όροι και Προϋποθέσεις ενοικίασης
Ηλικία οδηγού
•
Το ελάχιστο όριο ηλικίας είναι 18 έτη. Απαγορεύεται η ενοικίαση ποδηλάτων από άτομα κάτω των 18 ετών που δεν
συνοδεύονται από γονέα ή κηδεμόνα.
•
Οι πελάτες πρέπει να είναι γνώστες της χρήσης ποδηλάτων καθώς και να μην υπάρχει ιατρική οδηγία/ένδειξη για
μη χρήση.
•

Επίσης είναι υπεύθυνοι για την χρήση τον αξεσουάρ για τα μέτρα ασφαλείας.

Περιορισμοί
•

Οι επιβαίνοντες δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον επιτρεπόμενο αριθμό ατόμων όπως αυτός προσδιορίζεται από
τον κατασκευαστή και την εκμισθώτρια.

•

Ο ενοικιαστής υποχρεούται να κάνει συνετή χρήση του μίσθιου, να τηρεί τους κανόνες δημόσιας ασφάλειας, τις
διατάξεις για ασφαλή οδήγηση και τον ΚΟΚ.

•

Απαγορεύεται στον χρήστη ο δανεισμός, η ενοικίαση ή η παραχώρηση του.

•

Ο οδηγός δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν θα προβαίνει σε μίσθωση και χρήση ποδηλάτων υπό την επήρεια αλκοόλ ή
ουσιών.

•

Η εταιρεία έχει το δικαίωμα της άρνησης σε μίσθωση οποιουδήποτε ποδήλατου σε άτομα που φέρονται
βρίσκονται σε κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ή/και διεγερτικών ουσιών.

•

Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ατυχήματα ή βλάβες των επιβατών και τρίτων που προέρχονται από
πλημμελή συμπεριφορά ή οδήγηση του ενοικιαστή και των επιβαινόντων, όπως και για βλάβες ή φθορές ξένης
ιδιοκτησίας που θα σημειωθούν κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, η οποία προκύπτει με σαφήνεια από τα
τηρούμενα αρχεία της εταιρίας. Αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο χρήστης οδηγός μισθωτής.

•

Ο ενοικιαστής δεσμεύεται να επιστρέψει το ποδήλατο στις προκαθορισμένες ημερομηνίες παράδοσης. Σε
περίπτωση μη επιστροφής του υπάρχει ανάλογη χρέωση.

•

Ο ενοικιαστής δηλώνει ότι πριν από κάθε μίσθωση εξετάζει το ποδήλατο και τη λειτουργία αυτού και διαπιστώνει
ότι είναι της απολύτου αρεσκείας του και ότι το παραλαμβάνει σε άριστη κατάσταση κατασκευαστικά και
λειτουργικά. Ουδόλως προχωράει σε μίσθωση αν υπάρχει ελάττωμα στο μίσθιο ποδήλατο. Η παραλαβή του
εκάστοτε ποδηλάτου συνεπάγεται και την ως άνω δήλωση – αποδοχή για όλα τα παραπάνω.

•

Στον μισθωτή συστήθηκε κατά την εγγραφή η χρήση κράνους και ειδικού εξοπλισμού σε κάθε μίσθωση. Η χρήση
κράνους και ειδικού εξοπλισμού παρέχεται ακώλυτη και ελεύθερη από την εταιρεία στο μέλος σε κάθε μίσθωση.

•

Ανεξάρτητα των παραπάνω, το κατάστημα δικαιούται να απαγορεύει την είσοδο και την ενοικίαση οποιουδήποτε
προσώπου κρίνει, χωρίς να έχει υποχρέωση να αιτιολογήσει την απόφασή του αυτή.

•

Η βάση αυτοκινήτου είναι υποχρεωτικό να φέρει τρίγωνο κινδύνου.

•

Σε περίπτωση απώλειας του ποδηλάτου η εκμισθώτρια εταιρία έχει το δικαίωμα να κάνει χρέωση στην υπάρχων
πιστωτική/χρεωστική κάρτα το ποσό των 720 euro.

•

Ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος στην ορθή χρήση της βάσης των ποδηλάτων σε περίπτωση οποιαδήποτε φθοράς
στο αυτοκίνητο θα υπάρχει η ανάλογη χρέωση.

Χρήσιμες συμβουλές για την ορθή χρήση του ποδηλάτου
• Το ποδήλατο σας είναι κατασκευασμένο από φυσικό ξύλο φράξου Αμερικής .
• Η ξυλεία προέρχεται από δάση ελεγχόμενης υλοτομίας και η κοπή γίνεται βάση διεθνών προδιαγραφών.
• Το ξύλο είναι ένα υγροσκοπικό υλικό (σε όλη τη διάρκεια της ζωής του δε σταματά να απορροφά και να αποβάλει
υγρασία).
• Τα φυσικά βερνίκια και λάδια δεν είναι σε θέση να σταματήσουν αυτή τη διαδικασία.
• Η υγρασία σε κλειστό περιβάλλον και η συνεχή επαφή του ξύλου με το χώμα δημιουργεί συνθήκες για ανάπτυξη
μυκήτων καθώς και αποχρωματισμό του ξύλου ή κυάνωση.
• Μην σταθμεύετε το ποδήλατο δίπλα σε εστίες θερμότητας και σε περιβάλλοντα υψηλής θερμοκρασίας.

