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Lejebetingelser 
Som lejer gælder følgende lejebetingelser. 

  Cykeludlejning er på dag/ugebasis. 

  Der betales et depositum på 200 kr. pr. cykel inden udlejning (dog ikke firma, skoler og 

forening). 
  Lejer medbringer på startdagen gyldig billedlegitimation. 

  Lejer er økonomisk erstatningsansvarlig for evt. skader, som forvoldes på alt lejet 

udstyr samt evt. bortkomst af dette indtil lejemålets ophør, så tjek, at din cykel er i orden 
når du modtager den. 
  Lejemålet ophører når det lejede udstyr er personligt overdraget til Cykeludlejning.nu. 

  Du kan selv afhente eller aflevere cyklen, såfremt du anvender cykelholder til 

taget/anhængertræk eller lægger den bag i bilen, såfremt du har tæpper eller lign. til at 
dække for ridser mv. (husk, at du har ansvaret for cyklen også under transport). 
  Cyklen udleveres og afleveres inden for åbningstiden hvis ikke andet er aftalt. 

  Ændrer du slutsted/sluttidspunkt, kontakt os hurtigst muligt på telefon 42 44 54 64. 

  For evt. skader på dig selv eller dine ejendele, ydes der ingen erstatning. 

  Leje og brug at cykler, såvel som deltagelse på kurser og events, er på egen risiko og 

eget ansvar, og Cykeludlejning.nu kan ikke blive holdt ansvarlig for skader og ulykker. 
  Eventuelle skader på tredjemands ejendom hæfter lejeren med sin egen 

ansvarsforsikring. 
 
Lidt om cyklen og eksemplarisk adfærd på cykel 

  Behandl cyklen som var det din egen! (Vi vil nemlig også gerne levere gode cykler til de 

næste lejere og dig en anden gang). 

  Stil ikke cyklens stel direkte op ad metal, men op ad f.eks. et træ eller brug cykelstativ. 

Lægges cyklen ned, skal det ske med kædesiden/gearskifterne op ad. 
  Højre hånd bruges til bag-bremse og de bagerste gear (bagskifter/9 klinger). Træk med 

pegefinger = et højere gear, tryk med tommeltot = et lavere gear. 

  Venstre hånd bruges til for-bremse og de forreste gear (forskifter/3 klinger). Tryk med 

tommeltot = et højere tråd/store klinge, træk med pegefinger = et lettere tråd/lille klinge. 
  Lige kædeføring – giver den bedste gearing. 

  Drej altid rundt på pedalerne når du skal skifte gear. 

  Gear ned når du ser en stigning, så gearingen passer stigningen, når du møder den. 

  Lås altid cyklen hvis du forlader den. 

  Er der defekter på cyklen, meldes det ved aflevering. 

  Vær med til at holde Danmark ren – tag dit affald med hjem. 

  Kør i højre side (også i terræn). 

  Orienter dig bagud, før du overhaler andre cyklister. 

  Kør inderst på cykelstien/stien, så der er plads til, at andre kan overhale dig, ”hvis de 

kan”. 
  Kør kun på etablerede veje/stier/singletracks. Det er ikke tilladt at lave nye stier. 

  Vis dine intentioner: Ræk hånden ud, når du vil dreje. Ræk hånden op, når du vil 

stoppe. 
  Møder du andre i skoven, sæt farten ned og gør opmærksom på dig selv i god tid. 

  Når du passerer gående, så kør aldrig stærkere end det dobbelte af deres tempo (deres 

motion og oplevelse i skoven er ligeså vigtig som din). 
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