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Haszonkölcsön szerződés
mely létrejött egyrészről a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos
Szövetsége [székhely: 1146 Budapest, Hermina út 47., képv.: dr. Nagy Sándor
elnök], mint kölcsönadó [a továbbiakban: Kölcsönadó],
másrészről … [szül. név: …, lakóhely: …, szül. hely és idő: …, a.n.:
…Törzsszám……….], mint kölcsönvevő [a továbbiakban: Kölcsönvevő] között
alulírott helyen és napon az alábbiak szerint:
1. / Felek rögzítik, hogy jelen szerződés megkötésére az EFOP-1.1.5-172017-00001 számú, Távoli segítségnyújtás látássérült embereknek Távszem [a továbbiakban: projekt] keretében kerül sor.
2. / Kölcsönadó a tulajdonában lévő Apple iPhone 7 32 GB fekete színű
okostelefont [a továbbiakban: készülék] a szerződés aláírásának napján
2021. ………………………………
napjáig haszonkölcsönbe adja
Kölcsönvevőnek - figyelemmel az ezen jogviszonyra irányadó általános
szerződési feltételekben [a továbbiakban: ÁSZF] foglaltakra is.
3. / A szerződés időtartama alatt Kölcsönvevő a készüléket rendeltetésszerűen
használhatja.
Figyelemmel
arra,
hogy
a
készülék
használata
haszonkölcsönszerződés keretében történik, a rendeltetésszerű használatért
Kölcsönvevő díj fizetésére nem kötelezett. Ezen rendelkezés nem zárja ki
ugyanakkor, hogy a jelen jogviszonyra irányadó szabályok, így – különösen – a
felek által megkötött szolgáltatási szerződés és az ÁSZF rendelkezései alapján
Kölcsönvevő Kölcsönadó részére szolgáltatások teljesítésével tartozzék.
4. / Kölcsönvevő a készüléket harmadik személynek nem adhatja át, ha mégis
így tesz, felel minden olyan kárért, amely enélkül nem következett volna be,
továbbá Kölcsönadó ez esetben jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal
felmondani.
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5.1. / Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés Kölcsönadó általi azonnali
hatályú felmondását alapozza meg valamennyi olyan magatartás, melynek
esetén a felek által megkötött szolgáltatási szerződés vagy az ÁSZF szerint
Kölcsönvevő a készülék visszaszolgáltatására, vagy – annak lehetetlenülése
esetén – kártérítés, illetőleg kártalanítás fizetésére kötelezett Kölcsönadó
részére. Felek ugyanakkor rögzítik, hogy Kölcsönadó az azonnali hatályú
felmondás jogának gyakorlásától eltekinthet. Ezen döntést Kölcsönadó
indokolni nem köteles.
5.2. A jelen szerződés azonnali hatályú felmondására jogosítja fel Kölcsönadót,
ha a felek között megkötött szolgáltatási szerződésben, vagy a Kölcsönadó által
közzétett szolgáltatási rendben meghatározott kötelezettségeit Kölcsönvevő
megszegi.
6.1. / Ha jelen szerződés bármely rendelkezése jogszabályba ütközne, vagy más
okból érvénytelennek bizonyulna, a szerződés ezen rendelkezése helyébe amennyiben van ilyen - a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés
lép. Ennek hiányában a felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az
érvénytelenség kiküszöbölésére törekszenek, s az érvénytelennek bizonyult
rendelkezést az ahhoz legközelebb álló tartalmú érvényes rendelkezéssel
pótolják.
6.2. / Felek a fentieknek megfelelően megállapodnak abban is, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna a szerződés egészét nem tekintik érvénytelennek [részleges érvénytelenség].
7. /Felek a köztük felmerülő esetleges jogvitákra - peres eljárás esetén - az I.
fokon a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben kikötik a Budapesti IV. és
XV. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.
8. Felek jogviszonyára egyebekben az ÁSZF és a Szolgáltatási rend, ezek
kifejezett rendelkezése hiányában pedig a Ptk. haszonkölcsönre vonatkozó
rendelkezései irányadóak.
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E szerződést felek felolvasást és kölcsönös értelmezést követően – mint
akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag írják alá.
Budapest, 2019. ……

……………………………….
MVGYOSZ
Kölcsönadó

…………………………………
kölcsönvevő

Alulírott tanúk jelen okirat aláírásával igazoljuk, hogy a kölcsönvevő részére –
folyamatos és együttes jelenlétünkben – az okiratot ……………………….. tanú
teljes terjedelemben felolvasta, s a kölcsönvevő azt, mint akaratával megegyezőt
írta alá.
Tanú 1.:

Tanú 2.:

Név: …………………...........................
Lakcím: ………………………………..
Aláírás: …………………………….......

Név: ……………………………….
Lakcím: ……………………………
Aláírás: …………………………….
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