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ΣΥΜΦΩΤΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ

Αναγνωρίζω και συμφωνώ με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
______ Τα ποδήλατα ενοικιάζονται καθαρά και σε καλή κατάσταση λειτουργίας και πρέπει να επιστρέφονται με
τον ίδιο τρόπο.
______Στην ενοικίαση περιλαμβάνονται κράνη ποδηλάτου τα οποία απαιτούνται να φορούν οι αναβάτες ανά πάσα
στιγμή οδηγούν τα ποδήλατα που ενοικίασαν από τη bike me up. Εάν ένας πελάτης βρεθεί να οδηγεί το ποδήλατο
χωρίς κράνος, θα πρέπει αμέσως να επιστρέψει το ποδήλατο χωρίς να του επιστραφούν τα χρήματα που έχει
καταβάλει για την ενοικίαση του.
______ Τα ποδήλατα πρέπει να συντηρούνται σε καθημερινή βάση. Είναι ευθύνη του πελάτη να ελέγξει το
ποδήλατο στο κατάστημα ΠΡΙΝ ξεκινήσει οποιαδήποτε διαδρομή.
Ο Πελάτης συμφωνεί να επιστρέψει το ποδήλατο καθαρό, ΧΩΡΙΣ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ Ή ΒΛΑΒΕΣ για να αποφύγει τυχόν
πρόσθετες χρεώσεις για επισκευή, συντήρηση ή αντικατάσταση. Ο Πελάτης αποδέχεται τη χρήση του εξοπλισμού,
ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ - σε καλή κατάσταση - και αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τη φροντίδα του εξοπλισμού ενώ
βρίσκεται στην κατοχή του. Τα κατεστραμμένα μέρη ή εξαρτήματα θα επισκευαστούν / αντικατασταθούν κατά την
κρίση του καταστήματος και ο πελάτης συμφωνεί να καταβάλει τις μέσες τιμές αγοράς, τιμές λιανικής, για τα
ανταλλακτικά που αντικαταστάθηκαν. Καθαρή κατάσταση σημαίνει ότι είναι αποδεκτή η κανονική φθορά αλλά δεν
συμπεριλαμβάνονται οι σπασμένες ακτίνες, οι ζάντες, οι λυγισμένες ζάντες, τα κατεστραμμένα πλαίσια, τα τιμόνια,
τα καθίσματα ή άλλα μέρη από κακή χρήση ή / και πτώση. Σημείωση: Όλα τα ποδήλατα πρέπει να επιστρέφονται
καθαρά από λάσπη ή άλλες ακαθαρσίες. Οποιοδήποτε ποδήλατο δεν επιστρέφει καθαρό θα εκτιμηθεί και θα
χρεωθεί με επιπλέον μία (01) ώρα. Τα ωριαία και τα ημερήσια ενοίκια υπολογίζονται 15 λεπτά πριν από το χρόνο
κλεισίματος της εταιρείας. Οι καθυστερημένες επιστροφές υπόκεινται σε επιπλέον τέλη.
Ο Πελάτης συμφωνεί να ενημερώσει την bike me up με τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας, μόνο για προληπτική
χρήση:
Εξουσιοδοτώ την bike me up να χρεώσει την πιστωτική κάρτα που έχει στο αρχείο της για λογαριασμό μου, για όλες
τις ενδεχόμενες δαπάνες σε περίπτωση ζημιών στο ποδήλατο, κατά τη διάρκεια της περιόδου ενοικίασης και
κατοχής του από εμένα, εκτός από την περίπτωση που μπορώ να αποδείξω ευθύνες άλλων με αποδεικτικά στοιχεία
και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την επιστροφή χρημάτων. Σε περίπτωση κλοπής, θα είμαι υπεύθυνος
για την αποζημίωση του ποδήλατου στην αρχική τιμή κτήσης του ποδηλάτου, συν το κόστος όλων των αξεσουάρ
που παρασχέθηκαν τη στιγμή της ενοικίασης ποδηλάτων.
Στοιχεία ταυτότητας / Διαβατηρίου _______________________________ / ______
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ______________________________________________
Λεπτομέρειες πιστωτικής κάρτας _________________________________ / ______
Ενοικίαση από, ημερομηνία / ώρα ________________________________ / ______
Ενοικίαση έως, ημερομηνία / ώρα ________________________________ / ______
Κόστος ανά ημέρα ____________________________________________________

Υπογραφή ___________________________________________________________
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ & ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
Ρίσκο κινδύνου: Κατανοώ και αποδεχόμουν ότι η ενοικίαση αυτού του ποδηλάτου και η συμμετοχή σε ποδηλασία
εκθέτει εμένα και/ή το παιδί μου σε πολλούς κινδύνους που μπορεί να συνεπάγονται αναπόφευκτο κίνδυνο
θανάτου, σωματικού τραυματισμού (συμπεριλαμβανομένου αλλά όχι περιορισμένου σε σοβαρό τραυματισμό της
σπονδυλικής στήλης ή του κεφαλιού) και υλικές ζημίες. Καταλαβαίνω επίσης ότι εγώ και/ή το παιδί μου πρέπει να
έχουμε καλή σωματική υγεία για να συμμετέχουμε στην ποδηλασία και επιβεβαιώνω ότι εγώ και το παιδί μου δεν
έχουμε σημαντικά προβλήματα υγείας που να μας εμποδίζουν να συμμετέχουμε στην ποδηλασία. Εγώ και/ή το
παιδί μου δεν έχουμε ιατρικές παθήσεις ούτε μας έχουν διαγνωσθεί καταστάσεις που μας εμποδίζουν να
ποδηλατίσουμε. Παρά τους προαναφερθέντες κινδύνους και παραδοχές, αναλαμβάνω κάθε κίνδυνο
τραυματισμού ή απώλειας ζωής για τον εαυτό μου και/ή το παιδί μου και την απώλεια ή βλάβη της ιδιοκτησίας
που προκύπτει από την ενοικίαση αυτού του ποδηλάτου και τη συμμετοχή στην ποδηλασία. Κατανοώ τον εγγενή
κίνδυνο που συνεπάγεται η χρήση αυτού του εξοπλισμού ενοικίασης ποδηλάτου και αποδέχομαι την πλήρη ευθύνη
για τυχόν ζημιές ή τραυματισμούς που μπορεί να προκύψουν.
Απαλλαγή και Αποδέσμευση: Λαμβάνοντας υπόψη την ενοικίαση ποδηλάτου για εμένα και/ή το παιδί μου από την
bike me up, αποδεσμεύω και απαλλάσσω για πάντα την bike me up και τους συνεργάτες της, αξιωματικούς,
πράκτορες και υπαλλήλους από οποιαδήποτε ευθύνη ή αξιώσεις για τραυματισμό, ασθένεια, θάνατο ή απώλεια ή
βλάβη της ιδιοκτησίας που μπορεί να υποφέρω εγώ και/ή το παιδί μου κατά την ενοικίαση αυτού του ποδηλάτου
και τη συμμετοχή μου/μας στην ποδηλασία. Η απαλλαγή αυτή περιλαμβάνει ειδικά, αλλά δεν περιορίζεται μόνο
σε, ευθύνη ή αξίωση για τραυματισμό, ασθένεια, θάνατο ή ζημία που προκλήθηκε από την αμέλεια της bike me up
ή των θυγατρικών της, αξιωματικών, αντιπροσώπων ή υπαλλήλων της. Είναι πρόθεση μου μέσα από τη Σύμβαση
Επικινδυνότητας, Απαλλαγής & Αποδέσμευσης να απαλλάξω την bike me up από κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε
απώλεια ή ζημιά, τραυματισμό ή απώλεια ζωής, είτε προκλήθηκε από αμέλεια της είτε από παραβίαση της
σύμβασης, παραβίαση της εγγύησης ή οποιαδήποτε άλλη νομική θεωρία. Υπογράφοντας αυτό το έγγραφο,
αναγνωρίζω πλήρως ότι σε περίπτωση τραυματισμού, ασθένειας, θανάτου ή βλάβης που μπορεί να προέρχεται
από εμένα και/ή το παιδί μου, κατά τη διάρκεια της ενοικίαση αυτού του ποδηλάτου ή με τη συμμετοχή σε
ποδηλασία, δεν θα έχω κανένα δικαίωμα να κάνω αξίωση ή να ασκήσω αγωγή εναντίον της bike me up ή των
συνεργατών, αξιωματικών, πρακτόρων ή υπαλλήλων της, ακόμα και αν αυτοί ή οποιοσδήποτε εξ αυτών προκαλέσει
από αμέλεια τραυματισμό, ασθένεια, θάνατο ή βλάβη σε εμένα και/ή το παιδί μου.
_______ Συνειδητοποιώ πόσο σημαντική είναι η χρήση κράνους. Το κράνος πρέπει να φοριέται ΠΑΝΤΑ.
_______ Καταλαβαίνω ότι αυτή η δραστηριότητα μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό,
συμπεριλαμβανομένων - αλλά χωρίς να περιορίζεται - σε τραυματισμό της σπονδυλικής στήλης ή της κεφαλής.
_______ Καταλαβαίνω ότι αυτή η δραστηριότητα μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους που προκαλούν άλλα ποδήλατα
και οι κυκλοφοριακές συνθήκες ή κακή ποιότητα των οδών.
_______ Καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχουν λωρίδες ποδηλάτων στην Ελλάδα.
_______Το προσωπικό της bike me up μου να έχει απαντήσει σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις είχα.
_______ Καταλαβαίνω ότι αυτά τα ποδήλατα μπορεί να μην έχουν εξοπλισμό ενίσχυσης ορατότητας, όπως τα φώτα
που αναβοσβήνουν.
ΕΧΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΩ ΤΟ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ. ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ,
ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ & ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΩ ΜΕ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ ΜΟΥ. ΕΠΙΣΕΙΣ ΓΝΩΡΙΖΩ & ΚΑΤΑΝΟΩ ΠΩΣ ΔΕΝ
ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΑΝ ΕΙΜΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΑΛΚΟΟΛ
Ή ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ Ή Η ΦΥΣΙΚΗ ΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΥ, ΜΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΩ
ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ.
Όνομα / Επώνυμο: __________________________________ / __________________________________________
Διεύθυνση: _______________________________________________________ Πόλη ________________________
Αντίκλητος: ____________________________________________ Αριθμός τηλεφώνου ______________________

Ηλικία: _________ Υπογραφή (Γονέα ή Κηδεμόνα για κάτω των 18): ______________________________________
Υπογράφοντας για ανηλίκους, συμφωνώ ότι είμαι ο γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας τους και απαλλάσσω την bike
me up από τυχόν αξιώσεις, αγωγές ή ευθύνες για τον εν λόγω ανήλικο. Κάθε ένας από τους υπογεγραμμένους έχει
διαβάσει αυτή τη ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΥΚΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ & ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ bike me up.
Χρηματικό ποσό που παρακρατείται ως ασφάλεια και πρέπει να επιστραφεί (μετρητά): _______________________

Ηλεκτρικά υποβοηθούμενο ποδήλατο:

Haibike SDURO HardSeven 4.0
Γερμανικής κατασκευής, με ηλεκτρικό κινητήρα & μπαταρία Yamaha και εμβέλεια από 40 έως 120 χιλιόμετρα.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
E. info@bikemeup.gr
T. +30 6946 160 120
W. www.bikemeup.gr
Λ. Συγγρού 190,
176 71 Καλλιθέα
Αθήνα, Ελλάδα.

