SEGWAY ÜZEMELTETÉSÉRE VONATKOZÓ
FELELŐSSÉG-KIZÁRÁSI ÉS -LEMONDÁSI NYILATKOZAT
1. Ez a felelősség-kizárási nyilatkozat egy SEGWAY jármű üzemeltetésére vonatkozik, egyben felhívjuk
a figyelmet arra, hogy a SEGWAY jármű használata és üzemeltetése fokozott rizikóval jár, amit a
használónak figyelembe kell vennie.
2. A SEGWAY jármű üzemeltetése és akármilyen használata kizárólag és korlátlanul, az előfordulható
veszélyek teljes figyelembe vételével és saját felelősségre történik.
3. A SEGWAY jármű üzemeltetése közben a KRESZ szabályait be kell tartani, és ennek megfelelően a
biztonsági előírásokat be kell tartani. A bukósisak használata feltétlenül szükséges. A Bérlő kijelenti,
hogy a vonatkozó KRESZ szabályokat ismeri, arról a Bérbeadó tájékoztatta.
4. Jelen nyilatkozat kizár mindenféle jogi igényt, különösen a kártérítési igényeket (károkozásból és
veszélyeztetésből eredőeket is). A SEGWAY kölcsönzője azonban vállalja a felelősséget személyi
sérülés esetén, amennyiben azt a Kölcsönző vagy munkatársai szándékosan okozzák vagy az ő
gondatlanságukból ered. Ez kiterjed a Kölcsönző mulasztásból eredően keletkezett vagyoni károkra is.
5. A SEGWAY járművel csak az a személy utazhat, aki a járművet kikölcsönözte és ezt a felelősségkizárási nyilatkozatot aláírta. A SEGWAY jármű használatának átengedése más személy részére nem
megengedett. Amennyiben a bérlő ezt a kötőtelezettségét megszegi, abban az esetben a bérlő felel
minden ebből eredő kárért, az üzemeltető / bérbeadó ezért semmilyen felelősséget nem vállal.
6. A járművek bérlője / használója viseli a polgári és büntetőjogi felelősséget a jármű használata során
általa okozott baleseteket illetően, továbbá köteles az általa használt jármű által okozott személyi,
vagyoni károkat megtéríteni.
7. A SEGWAY jármű használata azon személyek számára nem megengedett, akiknek olyan testi
fogyatékosságuk illetve betegségük van, mely a jármű biztonságos használatát akadályozza, vagy a
közlekedésben való részvételüket kizárja.; tilos a jármű használata olyan személyek számára is, akik
alkohol, drogok vagy gyógyszerek befolyása alatt állnak. A terhes nőket, szívproblémákkal és / vagy a
magas vérnyomással szenvedőket a SEGWAY jármű használatától kifejezetten eltanácsoljuk.
8. A SEGWAY jármű használata közben be kell tartani az üzemeltető / bérbeadó utasításait. Azokért a
károkért, amik a bérlő / használó saját hibájából, vagy nem rendeltetésszerű használat miatt, illetve
amiatt keletkeztek, hogy
utasításait, az üzemeltető /

nem tartották be az üzemeltető / bérbeadó vagy annak munkatársának
bérbeadó semmilyen felelősséget nem vállal, felelősségét kifejezetten

kizárja. Abban az esetben, ha a bérlő harmadik személynek kárt okoz, a Bérbeadó/ üzemeltető nem
vonható felelősségre és az okozott károkért felelősséget nem vállal..
9. A SEGWAY használata előtt annak üzemeltetéséről, működéséről felvilágosítást kaptam és
ismertették a biztonsági szabályokat. Különösen a következő szabályokat kell figyelembe venni:
a. A SEGWAY jármű használatára Magyarországon a kerékpárosokra vonatkozó KRESZ
szabályok érvényesek. 18 éven aluli személyek számára a Segway járművek használata csak
felnőtt jelenlétében megengedett.
b. A SEGWAY járművel azokat az utakat lehet használni, ahol a kerékpárok is közlekedhetnek.
c. Utazás közben a járműről lelépni tilos. Mindkét lábat az állófelületen kell tartani, mivel a
nyomásérzékelőket mindkét állófelületen terhelni kell.
d. A Segway jármű használata közben mindkét kezet a kormányon kell tartani. Kéz nélküli
vagy egykezes használata kifejezetten tilos. Ez alól kivételt képez a kézjelzés használata
kanyarodáskor.

e.

A SEGWAY jármű használatakor a sebességet úgy kell megválasztani, hogy az a forgalomhoz
és az útviszonyokhoz igazodjon.

f.

Csoportos utazáskor az előttünk utazótól legalább 10 méterkövetési távolságot kell tartani.
Ezen kívül mindkét oldalon egy méter távolságot kell egymástól és környezetünktől tartani.

g. A használónak a talaj egyenetlenségeire, az úttest sérüléseire, kátyúkra, pocsolyákra figyelnie
kell, és azokat ki kell kerülnie. A járdaszegélyen vagy egyéb akadályokon való áthajtás és
közlekedés tilos, ez balesethez is vezethet. Ezeknél az akadályoknál a SEGWAY járművet tolni
kell.
h. Egy járművön csak egy utas utazhat. További személyek, különösen gyermekek szállítása
tilosAz üzemeltető / bérbeadó vagy munkatársának az utasításait állandóan be kell tartani. Ha
azokat nem tartják be, az az utazás befejezéséhez vezethet. Ilyen esetben a használó érdekében
a Bérbeadó a további használatot bérleti díj visszafizetési kötelezettség nélkül megtilthatja.. Ez
akkor is érvényes, amennyiben felmerül az alkoholos vagy drog általi befolyásoltság állapota.
i.

A járműben keletkezett sérüléseket azonnal jelenteni kell.

10. A Segway túra elindulása utáni 10 perc elteltével a befizetett részvételi díj nem igényelhető
vissza, és más időpontra nem váltható be.
11. Tudomásul veszem, hogy a SEGWAY használatának veszélyei lehetnek, és ezen veszélyek ismeretében,
saját felelősségemre használom azt. Kijelentem, hogy fizikai és szellemi képességeim lehetővé teszik,
hogy az Üzemeltető által meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelően használjam a
SEGWAY-T. Használat után a felszerelést sértetlen állapotban haladéktalanul visszaszolgáltatom az
Üzemeltető képviselője részére.
18 éves életkor alatt kizárólag a felügyeletemre jogosult személy írásbeli hozzájárulásával, 16 éves kor alatt
kizárólag gondviselőm aláírásával válik hitelessé ez a nyilatkozat.Aláírásommal igazolom, hogy a biztonsági
előírásokat és a felelősség-kizárási nyilatkozatot elolvastam és megértettem, azokkal egyetértek. Jelen
nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a végrehajtására vonatkozó rendelkezések irányadóak.
Zalakaros, 2013.…………….
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Segway üzemeltető / bérbeadó: Karos Szalon Kft, 8749 Zalakaros, Bodahegyi út 1.
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