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Kerékpár-kölcsönzési szerződés 
 
 

Kölcsönadó neve: ………………………………………………………………………………............................................ 
 
Kölcsönadó címe: ………………………………………………………………………………............................................ 
 
Kölcsönadó adószáma: …………………………………………………………………………......................................... 
 
Kölcsönadó képviseletére jogosult: …………………………………………………………….................................... 
 
A Kölcsönbevevő neve: ..................................................................................................................... 
 
A Kölcsönbevevő lakcíme: ................................................................................................................. 
 
A Kölcsönbevevő édesanyja neve: ..................................................................................................... 
 
A Kölcsönbevevő születési helye, ideje: ............................................................................................ 
 
A Kölcsönbevevő szem. ig. száma: ..................................................................................................... 
 
Telefonszám: ..................................................................................................................................... 
 
E-mail cím: ......................................................................................................................................... 
 
Kölcsönadó nyilatkozza, hogy a Kölcsönbevevő fent megadott adatait kizárólag a 
szerződéskötéssel és az azonosítással kapcsolatban használja fel, azok nem kerülnek egyéb 
adatbázisba. A Kölcsönbevevő hozzájárul ahhoz, hogy email címére hírlevelet küldjön a 
Kölcsönadó (húzza alá az Ön számára elfogadható választ): igen / nem 
 
A kerékpár típusa, azonosító száma: ................................................................................................. 
Egyéb feljegyzések a kikölcsönzött kerékpárról az 1. számú mellékletben találhatók, 
visszaszolgáltatás során ezek alapján kerül megvizsgálásra az állapota. 
 
Alulírott (Kölcsönbevevő) igazolom, hogy a kerékpárt hibátlan műszaki állapotban vettem át (a 
szerződés 1. számú melléklete szerint). A továbbiakban a kerékpárért a Kölcsönadónak teljes 
anyagi felelősséggel tartozom, valamint a kerékpáron keletkezett bárminemű kárért úgyszintén. 
Az esetlegesen keletkezett kárt készpénzben, egy összegben vagy átutalással a Kölcsönadó 
részére 8 napon belül megtérítem. A sérülések, esetleges hiányosságok összegszerűségét 
szakszerviz igazolja. A kerékpárt saját felelősségemre veszem használatba, és azt 
rendeltetésszerűen használom. A kölcsönzési szerződés ismételt aláírásával a Kölcsönbevevő és a 
Kölcsönadó igazolják egymásnak, hogy a kerékpár visszaszolgáltatásra került.  
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A kölcsönzés időtartama: ............ év .................... hónap ... napjának ... : ... percétől ............ év 
.................... hónap ... napjának ... : ... percéig tart. 
 
A kölcsönzés díja: ………………..,- Ft, azaz ………………...................... forint. 
 
A kerékpár kölcsönzésének idejére ............................, azaz ................................................ Ft 
kauciót helyezek letétbe készpénzben / elektronikus úton (megfelelő aláhúzandó) a Kölcsönadó 
részére. Tudomásul veszem, hogy okozott kár esetén a kaucióból levonásra kerül az okozott kár 
forintban kifejezett értéke. Amennyiben az okozott kár meghaladja a kaució értékét, a 
különbözetet készpénzben vagy átutalással a Kölcsönadó részére 8 napon belül megtérítem. 
 
A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény rendelkezései irányadóak. 
 
A kölcsönzési szerződést elolvasás után, a benne foglaltak tudomásul vételével írom alá. 
 
 
Kölcsönbevevő aláírása: .................................................................................................................... 
 
A Kölcsönadó részéről: ...................................................................................................................... 
 
Dátum: .......................... , ............................. 
 
 
A visszaszolgáltatást igazoló aláírás (Kölcsönbevevő): ...................................................................... 
 
A visszaszolgáltatást igazoló aláírás (Kölcsönadó): ............................................................................ 
 
Dátum: .......................... , ............................. 
 


