
FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT UGRÁLÓVÁR BÉRLÉSHEZ : 

Bérbeadó: Müller Anita e.v, címe: 2943 Bábolna, Zrínyi Mikós utca 11, adószáma:66780634-1-31 

nyi.száma: 38964686 

Bérlő neve: 

Lakcím:  

Anyja neve: 

Személyi ig. szám: 

Születési hely, idő: 

Telefonszám: 

E-mail cím: 

Az eszköz(ök) használatának helye:  

Bérbeadott eszköz(ök): 

Jungle Fun _______  BigHouse1_______BigHouse2_________Big Castle________ 

Tartozékok: légbefúvó, hosszabító, 4 db fém leszúró, alátétfólia, kalacsács 

Bérlet időpontja: dátum, óra: ___________________ 

Visszavétel időpontja: dátum, óra__________________ 

Alulírott bérlő 

• kijelentem, hogy a fent megadott adataim valósak  

• kijelentem, hogy a bérbeadó a légvárat/légvárakat és tartozékait/tartozékaikat üzemképes, 
kipróbált, tiszta állapotban adta át. Az eszközök működőképes és kifogástalan állapotát elismeri.  

• kijelentem továbbá, hogy az eszköz(ök) üzemeltetésére vonatkozó szóbeli és írásbeli 

tájékoztatást megkaptam, a vonatkozó szabályokat teljes körűen megismertem  

• kijelentem, hogy az eszköz(ök) használata közben keletkező esetleges sérülésekért teljes 

felelősséggel tartozom   

• kijelentem, hogy az eszköz(ök)ért teljes anyagi felelősséggel tartozom, melynek mértéke 300 

000 HUF / eszköz 

• kijelentem, hogy ha javítható a sérülés, akkor a javítás költségeit fedezem.  

• kijelentem, hogy az eszköz(ök)et ugyanolyan állapotban adom vissza, ahogy bérbe vettem 

(használatot követően kiseprem vagy kiporszívózom), az esetleges tisztítás költségeit fedezem. 

A tisztítás díja: 10.000ft. Mikor igényel tisztítást a vár? Ha sáros, földes vagy bármilyen 

anyaggal szennyeződik (pl: arcfestékkel, ételmaradékkal).  

• kijelentem, ha a légvár használat közben elázott, vagy vizes lett, akkor a szárításáról 

gondoskodom. Ha a száradás a bérlet lejárati időpontjáig nem következik be, úgy a következő 

nap bérleti díját teljes összegben megfizetem és a bérbeadót haladéktalanul tájékoztatom 

• elfogadom és vállalom, hogy az eszköz(ök) megadott idő utáni visszaszolgáltatása extra fizetési 

kötelezettséget von maga után ( ha a késés a 30 percet meghaladja 5000ft megfizetése 

szükséges, ha 60 percet meghaladja 10000ft megfizetése szükséges, ha 2 órát meghaladja, 

akkor az egész napi bérleti díj megfizetése szükséges) 



• a bérbeadó a jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy átvett a bérlőtől 20.000 Ft kauciót, amely 
összeg a légvár és tartozékai üzemképes, sértetlen, tiszta és hiánytalan, határidőre történő 
visszaadása esetében maradéktalanul visszajár bérlő részére. 

• A bérlő az eszközt/eszközöket harmadik személy része bérbeadó engedélye nélkül nem adhatja 
át használatra. Amennyiben a bérbeadó engedélye nélkül másnak a bérlemény használatát 
átengedi, úgy a használat során bekövetkező esetleges kár esetén bérlő köteles viselni 
mindennemű jogi- és anyagi következményt, és a bekövetkezett kárt köteles a bérbeadó részére 
megtéríteni.  

• A bérlő a jelen bérleti szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy bérbeadó a bérbevevő 
személyes adatait a jelen szerződéssel kapcsolatosan, az adatvédelmi törvénynek megfelelően 
kezelje. 
 
 
 

 

.....................................................................               …………………………………………………………. 

                             bérlő aláírása                                                             bérbeadó aláírása 

 

Az üzemeltetési leírás a felelősségvállalási nyilatkozat elválaszthatatlan része!  

ÜZEMELTETÉSI LEÍRÁS: 

• Big house 1-2: Ajánlott életkor: 3-10 év  

Egyszerre max. 4 fő/180 kg, gyermekenként max: 45 kg 

• Jungle fun: Ajánlott életkor:3-10 év 

Egyszerre max. 4 fő/180 kg, gyermekenként max: 45 kg 

• Super castle: Ajánlott életkor: 3-10 év 

• Egyszerre max. 5 fő/225 kg, gyermekenként max: 45 kg 

Az ugrálóvár bár játéknak tűnik, használata és üzemeltetése veszélyes lehet, ezért kiemelkedően 

fontos az alábbi pontok betartása:  

A várakat TILOS felállitani és használni: 

• ha nem tudjuk megfelelően rögzíteni a talajhoz (Rögzítése: a rögzítőfülek és a TÜV vizsgában 

előírt leszúrók segítségével) 

• 38km/h meghaladó szélsebesség esetén 

• eső esetén (ha használat közben eső vagy vihar támad a légvár használatát haladéktalanul be 

kell fejezni, le kell engedni és zárt helyre kell vinni!!!) 

Ha a légvárak használatát valamilyen okból felfüggesztjük a légbefúvókat le kell állítani. Ha újra 

használatba veszik a gyerekek a légbefúvók bármikor újra indíthatók, a várak percek alatt újra 

használatkészek.  

A várakat MINDEN ESETBEN a használat befejeztével le kell állítani, el kell csomagoni! Éjszaka zárt 

térben kell tárolni! 

AZ UGRÁLÓVÁR ELŐKÉSZÍTÉSE HASZNÁLATRA: 

• keressünk egy sík, éles tárgyaktól mentes területet, ahol az ugrálóvár és a befúvó 

kényelmesen elfér (legalább 5mx3 méter felfele legalább 3 méteres hely javasolt)  



• terítsük le a kapott alátétfóliát   

• szedjük ki az ugrálóvárat a hordtáskából és helyezzük el úgy az alátétfólián, hogy a fólia egyik 

szélén se lógjon túl 

• rögzítéséhez használjuk a mellékelt fém karókat, melyeket a légvár kiálló pontjain felszerelt 

pántoknál tudunk a földbe szúrni  

• csúsztassuk a kiálló sárga „cső” alakot a légbefúvó kimeneti oldalára, majd a tépőzárral 

tekerjük körbe és rögzítsük  

• győződjünk meg róla, hogy az ugrálóvár felfújásának nincs fizikai akadálya (pl. belógó faág, fal, 

villanyvezeték)  

• csatlakoztassuk az áramhálózathoz a légbefúvót és kapcsoljuk be  

• az ugrálóvár nagyjából egy-két perc múlva használatra kész 

• mielőtt gyermekeket engedünk rá, bizonyosodjunk meg róla hogy megfelelően felfújódott, az 

esetleges sérülések elkerülése érdekében  

 

JÁTÉK KÖZBEN: 

• a játékon maximum fejenként max:45 kg-os személyek tartózkodhatnak, egyidejűleg 

légvártól függően legfeljebb öten  

• mindig legyen egy 18. életévet betöltött, beszámítható (alkohol és egyéb 

tudatmódosítóktól „mentes”) felügyelő  

• a bérlő felelőssége, hogy a játékot használókon / használóknál éles tárgyak (óra, ékszer, 

játékok stb.) ne legyenek, mert könnyen kárt tehetnek egymásban és a légvárban is. A 

légvárat cipő nélkül, zokniban vegyék birtokba a gyerekek  

•  kifejezetten ügyeljünk rá, hogy a légbefúvót víz ne érje, a gyerekek apró ujjukat ne dugják 

a ventilátor lapátjai közé  

• a légbefúvó és az ugrálóvár közti légbevezető „csőre” hívjuk fel a gyermekek figyelmét, 

mert futkározás közben könnyen eleshetnek benne 

• amennyiben az ugrálóváron nagyobb szakadás keletkezik, amit a légbefúvó már nem tud 

áthidalni, az ugrálást haladéktalanul be kell fejezni és vissza kell vinni a bérlőnek 

• ha véget ért a móka, az esetleges koszt, ételmaradékot kérjük kiseperni vagy leporszívózni  

• ezek után kapcsoljuk ki a ventilátort, a vár pár perc alatt leereszt  

• szedjük ki a leszúrt karókat  

• összehajtáshoz célszerű két sarkát megfogva a másik kettőre hajtani, majd rálépni / 

óvatosan ráfeküdni hogy a levegő kimenjen belőle  

• a félbehajtást addig ismételjük, amíg a hordtáskába biztonsággal bele nem fér 

 

A fent leírtakat elolvastam és tudomásul vettem. 

 

………………………………………………………. 

bérlő aláírása 

 


