
1. Előszó 
 
A KözTeherBringa rendszert a Cyclonomia szociális szövetkezet üzemelteti. A rendszer 
célja, hogy az autómentes városi mobilitást és teherszállítást mindenki számára 
elérhetővé tegye. Kérjük, hogy a kikölcsönzött cargobringákat mindig körültekintően 
használjátok, hogy másoknak is örömet jelenthessenek. Az alábbi felhasználási feltételek 
dokumentum ezekről ad részletes információt.  
 
2. Általános 
 
Az itt feltüntetett feltételek a Cyclonomia szociális szövetkezet (cím: 1111 Budapest, 
Bertalan Lajos utca 26., adószám: 24933320-1-43) (Továbbiakban: “Szolgáltató”) által 
üzemeltetett KözTeherBringa rendszeren belüli teherszállító vagy egyéb kerékpárok (a 
továbbiakban: "Teherbringa") bérbeadására vonatkoznak a regisztrált bérlők (a 
továbbiakban: "Bérlő") számára. A honlapon feltüntetettek közül bármelyik Teherbringa 
használatával a Bérlő elfogadja az itt megadott használati feltételeket a bérlés teljes 
időtartamára. A bérlő semmilyen esetben sem szerez tulajdonjogot a Teherbringára 
vonatkozólag. A Bérlő elismeri, hogy a regisztrációhoz szükséges személyes adatokat 
helyesen töltötte ki. Szolgáltató elismeri, hogy a regisztráció során gyűjtött és tárolt 
Bérlőhoz köthető személyes adatok csak a KözteherBringa rendszeren belül 
feldolgozhatóak és felhasználhatóak, és nem adhatóak tovább harmadik félnek. A Bérlők 
személyes adatait nem tartalmazó forgalmi és felhasználati adatokkal (metaadatok) 
kapcsolatban a Szolgáltató teljeskörűen rendelkezhet. 
 
3. Használati szabályok 
 
Minden Bérlő teljes körűen felelős a Teherbringáért a bérleti időszak alatt. Ez akkor is 
érvényes, ha a Teherbringát a bérleti időszak alatt harmadik félnek adja tovább 
használatra. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Teherbringa mindenkori állapotával 
kapcsolatban. A Teherbringa közúti használatra való alkalmasságát és közlekedésre való 
alkalmasságát a Bérlőnek az utazás megkezdése előtt minden esetben ellenőriznie kell. 
Az ellenőrzés magában foglalja az első és hátsó Kresz. által megkövetelt világító 
berendezések vizsgálatát is. Ha a Teherbringa rossz állapota a közlekedési biztonságot 
befolyásolja, a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni kell a www.kozteherbringa.hu 
honlapon megadott elérhetőségek egyikén. Ezenkívül a Szolgáltató nem vállal 
felelősséget a Teherbringán szállított árukért, azokban vagy azokkal okozott kárért. A 
Teherbringán szállított áruknak vagy embereknek minden esetben megfelelő módon 
rögzítve kell lennie. Fontos gondoskodni arról, hogy a szállított tömeg ne akadályozza a 
bérlő kilátását, és ne haladja meg a Teherbringa maximális terhelhetőségét. 



A Bérlő nem adhatja tovább bérbe a Teherbringát semmilyen harmadik személy vagy 
szervezet számára. A Bérlő köteles a Teherbringát megfelelő módon használni (lásd a 
használati utasítást), és a vonatkozó közúti közlekedési szabályokat (Kresz.) minden 
körülmények között tiszteletben tartania. A Bérlőnek tilos módosításokat végrehajtani a 
Teherbringán. A Teherbringát minden parkoláskor zárral szükséges biztosítani, a zárat 
lehetőleg valamilyen tereptárgyhoz (lámpák, kerékpár állványok stb.) rögzíteni. Ez a 
parkolási szabály vonatkozik a rövid távollétek esetére is. A Teherbringa eltulajdonítása 
esetén a Bérlő haladéktalanul köteles a lopást bejelenteni a rendőrség felé és jelezni azt 
a Szolgáltató számára. Minden egyéb esetben a Bérlő felel a veszteségért. 
 
4. Felelősség  
 
A Teherbringa használata során bármilyen szándékos károkozásból származó 
veszteségek a Szolgálatót nem terhelik. A Bérlő vagy annak törvényes képviselője felel a 
Teherbringa minden változtatásáért vagy károsodásáért, feltéve, hogy az a szerződésen 
kívüli felhasználás következtében jött létre. Ezenkívül a bérlő felelős a Teherbringa 
elvesztéséért, illetve egész vagy részleges megsemmisüléséért. 
 
5. Elérhetőség 
 
Ha a potenciális Bérlő, úgy gondolja, hogy a Szolgaltatónak valamilyen, a Teherbringák 
bérbeadására vonatkozó fontos körülményről tudnia kellene (pl. Teherbringával 
kapcsolatos károk, bérlési problémák, bérbeadó helyszínnel vagy bármilyen más 
körülménnyel kapcsolatos problémák, stb.), kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot 
telefonon vagy küldjön egy e-mailt. 
 
Szeretnénk a teherbicikliket mindenki által elérhetőve és minél kellemessebbé tenni 
ezzel a projekttel, így szívesen várjuk hozzászólásaidat, javaslataidat!  
 
Még egy utolsó fenntartás: Mivel a KözTeherBringa rendszer építése folyamatban van, 
és bizonyos körülmények között nem minden eshetőség került figyelembevételre, a 
Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a bérbeadást bármelyik pillanatban 
indoklás nélkül megszüntesse vagy megtiltsa bizonyos személyek számára. 


