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 הסכם השכרת אופנים
 מושב בני דרום

     : תאריך

     גיל השוכר     . ז.ת     :  שם

     : טלפון   : נייד    : כתובת

  לזוג אופניים ₪  11: לכל שעהדמי שכירות  לזוג אופניים ₪  011: שעות 4דמי שכירות עד 

 _______________:כמות

    : תוקף       :מספר כרטיס אשראי

     :משאבה    :תרמיל    :קסדה    :כמות אופניים

    :חולץ צמיג   :מנעול    :פנימיות    :מפתח

 

בתנאי שלא , הפיקדון יוחזר לבעליו בעת החזרת האופניים. המחאה/כרטיס אשראי/במזומן₪ 0111פיקדון בסך 
 .במקרה ולא יוחזרו האופנים יחולט הפיקדון, נגרם נזק לאופניים

 
 :הצהרות והתחייבויות השוכר

 הבעלים של האופנים ולמעט זכות שימוש אין חזקתו של השוכר אופניים מקנה לו זכויות  והינ חברת צל הדרך
 ..חברת צל הדרךכלפי 

 פגם לשביעות רצוני המלאה/ אני מצהיר שהאופניים נמסרו לי ללא נזק. 

  לפני החשיכה במושב בני דרום,לחברת צל הדרךהנני מתחייב להחזיר את האופניים. 

 הובהר לי כי רכיבה ללא קסדה מסוכנת והינה , לחבוש קסדה בעת הרכיבה על האופניים מחייב חברת צל הדרך
 .על אחריותי בלבד ומנוגדת לחוק

 מצב בריאותי  מאפשר לי לבצע את הפעילות הגופנית הכרוכה , אני מצהיר כי אני מיומן ברכיבה על אופניים
או אחר שייגרם לשוכר או לצד /ל נזק גופני ואחראית לכ ואינ חברת צל הדרךובהר כי י, ברכיבה על אופניים

 .אין ביטוח על הפעילות,שלישי ושמקורו ברכיבה על אופניים

  לי או לצד שלישי שמקורו ברכיבה על  שיגרם בגין כל נזק גופני חברת צל הדרךאני מתחייב שלא לתבוע את
 .האופניים

 לשלם את שווים במתחיי אניה של גניבת האופניים במקר. 

 הובהר לי כי במקרה . אני מתחייב להשיב את האופניים במצב בו קיבלתי אותם לידי, ופת השכירותבתום תק
 .בעלות תיקונם יחויבויתגלו נזקים באופניים הרי שאני 

  (ר'פנצ)אין החזר כספי במקרים של בעיה טכנית או תקר בגלגל 

  (01אדם מעל גיל )וגר יהיה רשאי לשכור אופניים בליווי והשגחת מב 01-01רוכב בין הגילאים 
 

 :אני מסכים לכל האמור בהסכם זה ומתחייב לנהוג לפיו
 

      : שם

     : חתימה


