
HúZOOgató kiskocsi
Kedves Látogatóink!

A kiskocsik az Állatkert területén belül használhatóak, onnan ki nem vihetőek.
A kiskocsi az alábbi szabályok szerint vehető igénybe.

1. A HúZOOgató kocsik használatáért bérleti díjat és kauciót kell fizetni. A kauciót a kocsi parkolóhelyre történő visszazárását és a 
kulcs leadását követően visszafizetjük.

2. A kaució díja 10 000 Ft/kiskocsi, melyet a kölcsönzés kezdetekor kell megfizetni készpénzben. A kiskocsi bérleti díja       
1000 Ft/óra – minden megkezdett óra egésznek számít. Az óradíjak elszámolása és kifizetése a kocsi leadásakor történik. A 
kaució visszafizetésére a ZooShop zárásáig van mód, ennek pontos időpontjáról a személyzet tájékoztatja a vendégeket. A 
kulcs elvesztése esetén a kaució összege a zárcsere költségeinek fedezésére szolgál.

3. Menet közben a kocsit nem szabad más látogatónak továbbadni.

4. A kocsi lakatrendszerrel működik, így az állatházak látogatásakor lelakatolható. Parkolás esetén a húzókart a földre kell engedni 
az esetleges balesetek elkerülése érdekében. Az ennek elmulasztásából eredő károkért az igénybe vevő a felelős.

5. Egy kocsiban legfeljebb 3 gyermek (50 kg) szállítása engedélyezett. A kiskocsikat csak 10 éven aluli gyermekek 
használhatják!

6. A kocsi kizárólag a ZooShopnál adható le! Leadáskor a kocsit tiszta állapotban húzókarral a fal felé, a kijelölt helyre kell lakatolni. A 
lakatkulcs leadásakor történik a bérleti díj rendezése a ZooShop pénztárában.

7. A bérelhető kiskocsikat korlátlan időre adjuk ki az állatkerti látogatás során.

8.  A kiskocsit mindenki saját felelősségére használhatja. Gyermek látogatóink testi épségéért minden  esetben szüleik, avagy 
felnőtt kísérőik felelnek.

9. A HúZOOgató kiskocsi használati szabályzatban rögzített előírások, rendelkezések megismeréséért és megértéséért a 
látogatókat kizárólagos felelősség terheli. 

10. Állagmegóvás felelőssége: A HúZOOgató kiskocsikat kizárólag a rendeltetésüknek megfelelően használják az állagmegóvás 
szem előtt tartásával.

Jó időtöltést kívánunk!

ZOO carriage
Dear Visitors!

The deposit fee is 10,000 HUF / cart, which must be paid at the beginning of the rental. The rent for the small cart is 1000 HUF / hour - every hour started counts as a 
whole one. Hourly rates are calculated and paid when the cart is returned. The deposit can be refunded until the closing of the ZooShop; the staff will inform visitors of 
the exact time. In the event of losing the key, the deposit is used to cover the costs of replacing the lock. 5. Transport of a maximum of 3 children (50 kg) per cart is 
allowed. The use of the carts takes place at your own risk. In all cases, their parents or adult companions are responsible for the physical safety of our child visitors. 
Visitors have exclusive responsibility for getting to know and understand the regulations and provisions set out in the ZOOcart Conditions of Use. User responsibility 
for the carts: ZOOcarts may only be used for their intended purpose with due care in mind.

Thank you!

ZOO – Zieh Wagen
Liebe Besucher!

Die Kaution beträgt 10.000 Forint / Bollerwagen, die zu Beginn der Anmietung zu zahlen ist. Die Miete des Bollerwagens beträgt 1000 Forint / Stunde - jede 
begonnene Stunde zählt als ganze Stunde. Die Stundensätze werden berechnet und bezahlt, wenn der Bollerwagen wieder abgeliefert wird. Die Kaution kann bis zur 
Schließung des ZooShops zurückerstattet werden, die Mitarbeiter des Zoos informieren die Besucher über den genauen Zeitpunkt der Schließung. Bei Verlust des 
Schlüssels wird der Betrag der Kaution zur Deckung der Kosten für den Austausch des Schlosses verwendet. Maximal 3 Kinder (50 kg) sind pro Bollerwagen 
gestattet. Jeder kann den Bollerwagen auf eigene Gefahr benutzen. Für die körperliche Unversehrtheit der Kinder sind in jedem Fall die Eltern oder erwachsenen 
Begleiter verantwortlich. Den Besuchern obliegt die Verantwortlichkeit dafür, die Vorschriften und Bestimmungen des Nutzungsreglements der HúZOOgató-
Bollerwagen zu kennen und zu verstehen. Haftung für die Substanzerhaltung: Bollerwagen dürfen nur für den vorgesehenen Zweck genutzt werden, wobei die 
Erhaltung von deren Substanz zu beachten ist.

Vielen Dank!
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