-1Gépjármű kölcsönszerződés
A szerződés létrejött egyrészről:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
e-mail cím:
Web:

nezzo@t-online.hu
www.minibusrent.hu
Tel: 0670-550-95-88

Mint kölcsönadó (továbbiakban kölcsönadó), másrészről
Név:
Cím:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Mobil:
Lakás telefon:
Sz.ig.sz:
Jogosítvány száma:
Útlevél:
TB kártyaszám:
Adókártyaszám:
Mint kölcsönvevő és / vagy kezes (továbbiakban kölcsönvevő / kezes) között az alábbi feltételekkel:
A kölcsönzött gépjármű adatai:
Típus:
Rendszám:
Forgalmi engedély száma:
Alvázszám:
Motorszám:
A gépkocsi utazósebessége: 130 km / h

Kölcsönadó

Kölcsönvevő

-2A kölcsönvevő a gépjárművel külföldre UTAZHAT / NEM UTAZHAT
Útvonal / Határátkelőhely:
Átvételkori kilométeróra állás:
Szabad km használat: ( 300 km / nap ) ……….. km
Leadásra kalkulált maximum km / óra állás:
Km túllépés esetén fizetendő díj: ….… forint / km
A gépjárművet kölcsönvevőn kívül más is vezetheti, amennyiben kölcsönvevő is a gépjárműben tartózkodik.
Személygépkocsi külföldi használatakor kölcsönvevőnek ajánlott Auto Sos Assistance kártya kiváltása, amely
szükség esetén műszaki segélynyújtást biztosít a szerződőnek.
Műszaki segélyvonal: 14567 ( belföld ) +36 1 458 4480 ( külföld )
Műszaki hiba esetén: az Assistance központ utasítása alapján Assistance kártya használata a jármű
papírjaihoz mellékelt szerződés szerinti jogosultságok igénybevételére.
Kölcsönvevő az ettől eltérő eljárás által elveszíti a segítségnyújtás igénybevételének lehetőségét, az ebből
adódó többletköltségei nem kerülnek megtérítésre!!!
Szgk / mikrobusz esetleges mozgásképtelenné válásakor ( baleset, műszaki hiba ) kölcsönvevő köteles a
hazaszállítást és a tárolást biztosítani. Az így keletkezett költségek utólagosan megtéríthetőek: Assistance
kártya vagy a Casco biztosítás alapján. ( kiváltott ill. meglévő szerződés függvénye )
Fontos! Kölcsönvevő a nem önhibás baleset esetén köteles a betétlap hiánytalan kitöltésére, vitás kérdés esetén
pedig rendőri jegyzőkönyv felvételére. Egyéb esetben a kár csak Casco biztosítással rendezhető, önrész levonása
mellett. ( önrész összege: 100 000 / 200 000 huf vagy 10% )
Kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy saját hibás „minimál kár” esetén ( pl: karcolás, húzás ), a kaucióból minden
sérült elem fényezési költsége levonásra kerül, amelynek díja: 30 – 35 000 forint. ( szgk / mikrobusz, metálszín )
A KÖLCSÖNZÖTT JÁRMŰBEN A DOHÁNYZÁS TILOS!
A kaució összege: ………………. Forint, amelyet kölcsönadó a gépkocsi átadásakor a kölcsönvevőtől átvett a
kölcsönzési díjjal együtt. ( nettó összeg, áfa kiegyenlítés a kölcsönzés lejártakor )
Nem áll módunkban készpénz helyett egyéb vagyontárgyat kaucióként átvenni. ( pl. autó, ékszer )
A kölcsönzés nem tartalmazza a külső – belső takarítás költségét! Nem tisztán történő visszaadás, illetve
dohányzás esetén a kaucióból levonandó takarítási díj: Személyautó: 5000 forint, Mikrobusz: 10.000 forint
FIGYELEM! Az olajnyomás és vízhőfok jelző műszerek hibajelzésekor azonnal álljon meg! Ne feledkezzen
meg a rendszeres olaj- és a hűtőfolyadék szint, valamint a guminyomás ellenőrzésről sem!
A vezető és valamennyi utas minden esetben használja a biztonsági övét!
23. életév alatti vezetők esetén a Casco önrész az Union Biztosító által meghatározott módon változik!
A kölcsönzés időtartama …………… nap, a felek közös megegyezése szerint.
A kölcsönzés ………………………… án / én jár le.
Nyitva tartás: Hétfőtől – Vasárnapig, 09 – 19 óráig
Megkérem minden kedves ügyfelemet, hogy a leadás időpontját és helyszínét szíveskedjen legalább négy órával
előtte egyeztetni telefonon vagy sms-en.
Kölcsönadó kijelenti, hogy a gépjármű saját tulajdonát képezi, vagy az érvényben lévő szerződések értelmében
joga van teljes körűen rendelkezni felette.
Budaörs, 2016. év…. hónap .... nap .... óra .… perc

Kölcsönadó

Kölcsönvevő

