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GÉPJÁRMŰ KÖLCSÖNADÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről 

Név Carimpex  95 KFT 

Székhely 1106 Budapest Maglódi út 6.  

Adószám 10843635-2-42 

Cégjegyzék szám 01-09-264264 

E-mail info@rentacarimpex.hu 

Telefon +36302060516 

mint kölcsönadó (a továbbiakban: Kölcsönadó), 

másrészről 

Magánszemély esetén 

Név  

Születési hely  

Születési idő  

Anyja neve  

Lakcím  

Személyi igazolvány szám  

E-mail  

Telefon  

 

Cég esetén 

Cégnév  

Székhely  

Adószám  

Cégjegyzékszám  

Kapcsolattartó neve  

Telefonszám  

E-mail 
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mint kölcsönvevő (a továbbiakban: Kölcsönvevő) - együttesen a továbbiakban: 

Szerződő Felek között - az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 

1. A Kölcsönadó kölcsön adja, a Kölcsönvevő pedig …......év …...... hónap …...... napjától 

…......év…...... hónap ……….... napjáig kölcsön veszi a Kölcsönadó kizárólagos tulajdonát 

képező alábbi gépjárművet (továbbiakban gépjármű): 

 

Jármű fajtája  

Gyártmány  

Típus  

Forgalmi rendszám  

Motorszám  

Évjárat  

Henger űrtartalom  

Km óra állás  

 

2. A Szerzödő Felek az alábbiakban részletezik a gépjármű átadáskori állapotát: 

 

 

 

 

 

 

3. A Kölcsönvevő köteles minden bel- és külföldi jogszabályt, hatósági előírást, a közlekedési 

szabályokat (KRESZ) betartani, amiért teljes felelősséggel tartozik. 

4. A kölcsönbevevő köteles a gépjárművet és tartozékait annak típusára vonatkozó használati-

kezelési útmutató 

szerint kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. Ennek be nem tartásából származó 

minden felmerülő 

kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik. 
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5. A gépjárművet csak a Kölcsönvevő vezetheti. Külön megállapodás esetén plusz vezető is 

vezetheti a gépjárművet.  

Minden esetben a bérbeadó tudomásával.  

6. A Kölcsönadó semmilyen módon nem felelős a Kölcsönvevő és utasai testi épségéért, 

valamint egy esetleges 

baleset miatt bekövetkezett sérülésekért. 

7. A bérbevevő a bérleti szerződés feltételei dokumentumot elolvasta és megértette.    

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók. 

A szerződést elolvasás és értelmezés után a felek mint akaratukkal mindenben egyezőt írták 

alá. 

 

Kelt: ………………………   2019. július 9. 

 

 

         ______________   __________________  

    Kölcsönadó Kölcsönvevő 

 

Tanú 1 

Név  

Cím  

Személyi igazolvány szám  

 

Tanú 2 

Név  

Cím  

Személyi igazolvány szám  

 


