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Szabályzat kicsi kocsi használatához

A kicsi kocsit az ECE Budapest Kft. (a továbbiakban „Üzemeltető”) üzemelteti, és azt
cselekvőképes személy (a továbbiakban „Használó”) a jelen Szabályzatban leírt feltételek
szerint veheti igénybe.

A kicsi kocsi kizárólag 2000,- Ft összegű óvadék ellenében vehető igénybe, amelyet az
információs pultban dolgozó munkatársunknak kell átadni. Az óvadékot a Használó visszakapja,
amikor a kicsi kocsit visszaadja az információs pultban dolgozó munkatársunknak és
megállapításra kerül, hogy a használat közben nem sérült meg.

Az Információs pultnál pénzváltásra nincs lehetőség.

A kicsi kocsit kiskorú gyermek csak a Használó vagy más cselekvőképes személy kíséretében
veheti igénybe a kicsi kocsin lerajzolt, ill. a jelen Szabályzatban leírt feltételek szerint.

A kicsi kocsi autós részébe egy fő 1,5-5 év közötti, de maximum 23 kg testtömegű gyermek
ülhet. Használat közben a gyermeket a biztonsági övvel be kell csatolni a kocsiba.

A kicsi kocsi felső kosár részébe max. 15 kg testtömegű gyermek ültethető.

A kocsi alsó kosár részébe maximum 80 kg tömegű árut lehet szállítani.

Ne hagyja a kicsi kocsit a mozgó járdán felügyelet nélkül!

A kicsi kocsi az adott napon a következő időpontok között vehető igénybe, maximálisan 2 óra
időtartamra:
H - Szo: 09:30 - 19:30 óráig, V: 10:00-17:30 óráig.

A Használó másnak nem adhatja át a kicsi kocsi használatát. Ha megteszi, akkor is ő felel az
esetleges sérülésekért.

A gyermekek biztonsága érdekében kérjük, hogy a kosár áruszállításra használható részében ne
szállítson gyereket!

Ne hagyja felügyelet nélkül a kicsi kocsit! Ha megáll, kérjük használja a féket a kicsi kocsi hátsó
kerekénél!

A Használó tudomásul veszi, hogy amennyiben a kicsi kocsi megsérül vagy neki felróhatóan
megsemmisül az általa használt időszak alatt, az ebből eredő kárért maga felel. Ebben az
esetben a sérülésről a Használó és az Üzemeltető munkatársa jegyzőkönyvet vesznek fel.

Az Üzemeltető a Szabályzattól eltérő és egyebekben nem megfelelő használatból eredő
károkért nem felel.

Az Üzemeltető a személyes adatok kezelésére vonatkozóan az Európai Parlament és Tanács
2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendeletének 13., 14. cikkének megfelelően a jelen
szabályzathoz csatolt tájékoztatás adja.

ECE Budapest Kft.


