Felszerelés kölcsönszerződés
amely létrejött egyrészről
név: Outdoor Trade Kereskedelmi Kft.
székhely: 1092 Budapest, Ferenc krt. 2-4.
Adószám: 24682550-2-43
mint kölcsönadó (a továbbiakban: Kölcsönadó),
másrészről
név: .........
születési hely és idő: .........
anyja neve: .........
lakcím: .........
sz. ig. sz.: .........
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 védőeszközöket:
Védőeszköz fajtája: .........
Gyártmány: .........
Védőeszköz fajtája: .........
Gyártmány: .........
Védőeszköz fajtája: .........
Gyártmány: .........
2. A Szerződő Felek az alábbiakban részletezik a védőeszköz átadáskori állapotát:
…......
3. A kölcsönbevevő köteles a védőeszközt 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. A Kölcsönadó követelheti a Kölcsönvevőtől a védőeszköz nem rendeltetésszerű
használata miatt felmerült kárának megfizetését.
4. A védőeszközt a kölcsönszerződés időtartama alatt csak a Kölcsönvevő használhatja.
5. A Kölcsönadó semmilyen módon nem felelős a Kölcsönvevő felé a védőeszköz nem megfelelő használatából eredő
esetleges baleset miatt bekövetkezett sérülésekért.
6. A Kölcsönadó szavatol azért, hogy a kölcsön adott védőeszköz a kölcsönszerződés tartama alatt rendeltetésszerű
használatra alkalmas.
7. A Kölcsönvevő a kölcsönszerződés időtartamára köteles a Kölcsönadó részére kölcsönzési díjat, valamint kauciót
fizetni melynek számolása a melléklet alapján számolandó.
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A Kölcsönvevőnek a kölcsönzési díjat egy összegben a kölcsönszerződés lejártakor kell megfizetnie.
8. A kölcsönszerződés lejáratkor a Kölcsönvevő köteles a Kölcsönadó részére a kölcsönzött védőeszközt visszaadni.
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: ……………….. (helység) ……………..(év) …………… (hó) ……..(nap)
…………………………………………….
Kölcsönadó

…………………………………….
Kölcsönvevő

Tanúk:
1.) ……………………….. (név) ……………………………………….. (cím) …............ (sz. ig. szám)
2.) ……………………….. (név) ……………………………………….. (cím) …............ (sz. ig. szám)
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cikknév
bérleti díj
Kantár SR KISA Complete C2311XX00
700Ft/nap
Sisak
SR Kappa
400Ft/nap
Csákány
SR ALPIN Top with tie
600Ft/nap
Hágóvas SR ALPAMAYO 12 C crampons
600Ft/nap
Beülő
SR Versa C5048BY0
600Ft/nap
Kaució
10 000Ft/védőeszköz
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