Szerződés / Utaslista
Kérjük figyelmesen olvassa el ezt a pár sort és adja át utastársainak az információkat!
A megrendelő/szervező megrendelésével egyúttal elfogadja az utazási feltételeket!
A megrendelő/szervező felelősséggel tartozik a jármű épségéért és rendeltetésszerű használatáért és erről köteles
tájékoztatni utastársait is!
A Partybuszra mindenki a saját felelősségére száll fel. A BPPB Kft és alkalmazottai semmilyen felelősséget nem
vállalnak az esetleges sérülésekért melyek a busz üzemelése során keletkeznek. (Pl. a busz mozgásából adódó, és
esetlegesen bekövetkező balesetek/fékezések)
-

Személyi sérülés, rosszullét esetén a busz személyzetét azonnal értesíteni kell, hogy az ilyenkor szükséges
intézkedéseket haladéktalanul megtehessék.
Utazás közben legalább egy kézzel kapaszkodni kell, amennyiben nem ülve utaznak.
A buszon 18 év alatti személy szeszes italt nem fogyaszthat. A BPPB Kft. és alkalmazottai szeszes italt nem
szolgálnak fel. A BPPB Kft. Felkelőséget nem vállal a buszon esetlegesen megtalálható alkoholos italokért.

-

A DOHÁNYZÁS nem megengedett a partybuszon! Drogok, erőszak illetve bármi nemű fegyver nem
megengedett a buszon. A felsoroltak megsértése szankciót von maga után és az utazás felfüggesztéséhez vezet a busz
elhagyásának terhe mellett. Ilyen esetben kártérítés nem követelhető.

-

A Partybusz ablakain vagy ajtaján, kihajolni, bármely testrészt kilógatni, illetve szemetet és egyéb tárgyakat
kidobálni szigorúan tilos és az utazás azonnali felfüggesztését és Rendőri intézkedést vonja maga után!
A sofőrt zavarni csak indokolt esetben szabad. A térelválasztó függönyön/falon/korláton átlépni, erre kísérletet tenni
minden körülmények között tilos.
A BPPB Kft. és alkalmazottai nem vállalnak félőséget a buszon elvesztett vagy megrongálódott személyes tárgyakért.
Az utazás addig tart, amíg az utolsó vendég el nem hagyja a buszt a kibérelt időszakon belül. Amennyiben
hosszabbítási igény merül fel, akkor azt a személyzettel egyeztetni kell.
A busz az előre megállapodott útvonalon halad. Extra megállók és kitérők nem iktathatók be és az utas listán szereplő
embereken túl további személyek felvételére nincs mód, - kivéve indokolt esetben, egyeztetés után.

-

-

A megrendelő/szervező a járműben nem rendeltetésszerű használatból keletkezett károkért a
helyszínen a sofőrnek/kísérőnek köteles megtéríteni! A Partybuszban annak berendezéseiben
bekövetkező károkért a szervező anyagi felelősséget vállal.
(Tilos az ÜLÉSBE FELÁLLNI vagy ASZTALRA FELÜLNI, illetve az elektromos
BERENDEZÉSEKHEZ NYÚLNI mindamellett, hogy balesetveszélyes! Ezzel járó
sérülésekért/rongálásokért anyagi felelősséggel tartozik a megrendelő/szervező!)

-

Ha a BPPB Kft. bármely alkalmazottjának az ittasságból adódó hányást fel kell feltakarítania a buszból az
20.000 Ft helyszíni extra költség azonnali megfizetését vonja maga után!

-

A szándékos pezsgő és ital locsolás és az ezzel járó többlet takarítás, 10.000 Ft extra költség megfizetését vonja
maga után! Szándékos pohártörés 1.000Ft/db (A poharakat köteles mindenki a pohártartókba visszatenni!)
Amennyiben a kár mértéke akkora, hogy az autó nem tud a következő munkájára kifogástalan állapotban eljutni,
akkor a megrendelő köteles kieső munka díját a helyszínen megtéríteni!

-

A fentebb leírtakat elolvastam, tudomásul vettem és továbbadtam a velem utazóknak.
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