FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT
Alulírott:…………………………………………………………………Születési név:……………………………………………………….…………
Anyja

neve.:………………………………………………………Születési

hely:…….....…………………………………………………….

Születési idő:……………………………………………………………………….. Jogosítvány száma:…………………………………………………..
Szem.ig. szám: …………..………………………….…………………………..Telefonszám: ……….………………………………..………….
………….…….…………………….…….………………………………………………………………..szám alatti lakos, kijelentem, hogy
1.
Tóth Ádám E.V.,kisadózó,(2500 Esztergom, Géza fejedelem út 9., adószáma: 57907910-1-31, nyilvántartási
száma: 56576083) tulajdonát képező, és a túra idejére a rendelkezésemre bocsátott elektromos járművet
(amely típusa Kaabo Wolf Warrior 11 /5400W 26 Ah) saját felelősségemre használom. Használat után a járművet
sértetlen állapotban haladéktalanul visszaszolgáltatom a vállalkozás képviselője részére.
2.
Kijelentem, hogy a tulajdonos vagy képviselője által ismertetett, és az elektromos jármű megfelelő és
biztonságos használatra vonatkozó információkat, szabályokat megkaptam és megértettem, az ismereteket
elsajátítottam, és az eszközök használatára vonatkozó szabályokat magamra nézve kötelezőnek ismerem el.
Tudomásul veszem, hogy az elektromos jármű használatának veszélyei lehetnek, és ezeknek a veszélyeknek az
ismeretében, saját felelősségemre használom azt. Kijelentem, hogy fizikai és szellemi képességeim lehetővé teszik,
hogy a vállalkozás által meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelően használjam az elektromos járművet.
Tudomásul veszem, hogy a használati utasítás betartása kötelező, attól eltérni még saját felelősségre sem lehet.
3.
A túra során magamban, vagy harmadik félben okozott sérülés vagy egyéb kár esetén – ha a sérülés és/vagy
kár oka olyan használat, amely egyértelműen az én hibám, illetve nem megfelelő fizikai és/vagy szellemi állapotom
következménye – a tulajdonos vállalkozás nem vonható felelősségre. Az ilyen sérülés és/vagy kár okozásáért a teljes
vagyoni és nem vagyoni kártérítési felelősséget vállalom amennyiben ezt a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás nem
fedezi. Kijelentem, hogy alkohol, drog, vagy a jármű biztonságos használatát hátrányosan befolyásoló gyógyszer hatása
alatt nem állok.
4.
Kijelentem, hogy a túra alatt a bérelt eszközön, a bérleti idő alatt okozott kárt, a járművek kizárólagos
forgalmazója (Electro Trade Hungary Kft. honlap: https://www.ultimate-ebike.com/) által közzétett alkatrész árlista és
szervizdíj alapján térítem meg a tulajdonosnak.
5.
Kijelentem, hogy 14 éves elmúltam és érvényes személyigazolvánnyal rendelkezem. Tudomásul veszem, hogy
18 éves életkor alatt kizárólag szülői vagy 18 évet betöltött felelősséget vállaló törvényes képviselő hozzájárulásával
rendelkező személy jogosult vezetni az elektromos járművet. 14 éves kor alatt az elektromos jármű vezetése nem
engedélyezett. Igazolom, hogy az eszközök használatához szükséges, alább részletezett testfelépítési paramétereknek
megfelelek, Minimum súly: 45 kg. Maximum súly: 120 kg. Nem rendelkezem testi fogyatékosságból eredő
mozgáskorlátozottsággal.
6.
Kijelentem, hogy a védőeszközök kötelező használatáról és fontosságáról a tulajdonos vagy képviselője
fokozottan felhívta a figyelmem.
7.

Kijelentem, hogy a túrán saját vagy a törvényes képviselőm felelősségére veszek részt.

Balesetvédelmi és vezetési szabályok:
- Indulás előtt a védőeszközök felvétele kötelező.
- A jármű indulásához meg kell lökni a rollert, hogy a kerekek elmozduljanak, majd a taposólapra állva a gázkart jobb kézzel
óvatosan magunk felé kell húzni.
- Fékezni lehetőség szerint lassan és fokozatosan szükséges. Kerülni kell a hirtelen fékezéseket, mert balesetveszélyes is lehet.
Lehetőség szerint lassításnál az első és hátsó fékeket egyszerre használjuk.

- Kanyarodás során lassítás szükséges valamint az első fék használata tilos a felborulás elkerülése érdekében.
- Kanyarodás során amennyiben az első motor is bekapcsolt állapotban van tilos gázt adni a kerék kicsúszásának megelőzése
érdekében.
- A csoportos túra esetén legalább 10 méter követési távolságot kell tartani, lassú haladásnál is. Tilos és balesetveszélyes egymás
mellett haladni.
- A biztonságos közlekedés érdekében a kormányt mindkét kézzel szükséges fogni. Menet közben telefonálni tilos!
- Az elektromos járművek egyszemélyesek, azon másik személyt szállítani tilos!
- A kerékpárúton fokozott figyelemmel kell lenni az ott közlekedőkre. Nagy forgalom esetén lassú haladás szükséges.
- Csak a túravezető nyomvonalán történő haladás engedélyezett, erről letérni balesetveszélyes és tilos!
- A túravezető által meghatározott haladási sorrendet megbontani és menet közben előzni balesetveszélyes és tilos!
- Kerülni kell a vizes árkokat, tócsákat valamint fokozottan figyelni kell a beláthatatlan útszakaszokon.
- Murvával fedett útszakaszon fokozottan figyelni kell a kerekek oldalirányba történő kicsúszására ezért lassítva kellő óvatossággal
közelítsük meg ezeket a helyeket.
- Az elektromos alkatrészek meghibásodása miatt kerülni kell a jármű használatát esős időben. Ha mégis így alakulna, akkor lassan
maximum 10 km/h sebességgel fedett helyre kell menni, vagy vissza kell térni a bázisra.
- Az utakon más járművek is közlekedhetnek, ezért beláthatatlan útszakaszon ezek szembejövetelére számítani kell. (pl.: motor,
quad, autó, kerékpár, gyalogos stb.,)
- Emelkedőkön és lejtőkön csak akkor lehet átmenni, ha az előtte haladó jármű átkelt az akadályon, és biztonságos távolságba
került.
- A túra során felmerülő bármilyen probléma esetén a hangjelző kürt segítségével jelezzünk a túravezetőnek.
- Amennyiben a fenti szabályokat a jármű vezetője nem tartja be, a túravezetőnek jogában áll a túrát felfüggeszteni, és a vendéget
a túra kezdőpontjára visszavezetni.
Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban írt feltételeket megismertem, pontjainak tartalmát a közös értelmezés után tudomásul
vettem azokkal tisztában vagyok, és kötelező érvényűnek tartom a magam számára. A nyilatkozat megtételekor semmiféle
befolyásoltság alatt nem álltam, azt cselekvőképességem teljes tudatában tettem és magamra nézve kötelezőnek ismerem el.
Megértettem, hogy az itt megadott személyes adatokat bizalmasan, jogszerűen, az Adatvédelmi szabályzatnak megfelelően
kezelik, azokat csak és kizárólag abban az esetben és mértékben adja ki Tóth Ádám E.V. , amennyiben ez jogérvényesítéséhez
szükséges. Amennyiben a jármű használata rendkívüli esemény nélkül történik meg a jelen nyilatkozat és az abban lévő személyes
adatok 15 nap elteltével végleges megsemmisítésre kerülnek. Sérülés vagy károkozás esetén az esetleges jogi eljárások, vagy az
elévülés időtartama után kerül megsemmisítésre. Tudomásul veszem, hogy az itt meghatározott időtartam alatt adataim törlését
nem, csak helyesbítését kérhetem.
A túrán használt elektromos jármű azonosítója: ………………………..................................,
Indulási idő: ……………………………………, Várható visszaérkezési idő: …………………………………,
Átadott biztonsági eszközök:

IGEN

NEM

bukósisak:
védőszemüveg:
kesztyű:
könyökvédő:
térdvédő:
láthatósági mellény:

Esztergom, 2022 …………………………….
A fentieket tudomásul vettem, az ÁSZF-ben és az Adatvédelmi szabályzatban foglaltakat megértettem és elfogadtam:
……………..………………………………………… Aláírás: (saját/törvényes képviselő)

