LAKÓAUTÓ BÉRBEADÁS
Általános bérleti feltételek
Érvényes: 2020. május 01-től

Minden lakóautó 230V-os állóklímával, előtetővel, CD-s rádióval, kisebb értékek tárolására
alkalmas széffel, konyhasarokkal, hűtőszekrénnyel, beépített fürdőszobával rendelkezik. A
Prémium+ kategóriájú autókban 230V-os mikrohullámú sütő,12V-os DVD-s TV is van. Az autók
dízel üzeműek, B kategóriás jogosítvánnyal vezethetőek.
A bérleti díj napi 300km ingyenes használatot tartalmaz, ezen felül minden további kilométer
után 50Ft bérleti díjat kell fizetni.
A bérleti díj tartalmazza a magyar autópálya matrica költségét.
Bérleti idő
Lakóautó : Prémium+, Prémium és Standard kategória
Elő- és utószezonban min. 3nap, főszezonban: min.7nap.
A lakóautót az első bérleti napon reggel 7 órától lehet elvinni és az utolsó bérleti napon este 20
óráig, de legkésőbb sötétedésig kell visszahozni. A nyitvatartási időn túli elvitelért és vissza
hozatalért plusz egyszeri 10.000-Ft-ot számolunk fel, valamint késedelmes vissza hozatal
esetén minden megkezdett óra után plusz 2.000-Ft fizetendő!
Az autó átadása és vissza vétele kb.1 órát vesz igénybe!
Kaució: megfizetése a bérleti díjon felül, az autó elvitelekor esedékes, az autó sérülésmentes
vissza hozatalakor a Bérlőnek teljes egészében visszajár. Amennyiben a Bérlő az autót
sötétedés után hozza vissza, a kaució összege csak másnap, az autó átvizsgálása után kerülhet
visszafizetésre.
Lakóautó: Prémium+, Prémium és Standard kategória 300.000.-Ft.
További feltételek:
Foglaláskor a teljes bérleti díj 40%-át kell befizetni előlegként, a maradék 60%-ot legkésőbb az
indulás előtt egy héttel. A foglalás akkor tekinthető érvényesnek, ha a bérleti díj 40%-a a
foglalás után 48 órán belül a Bérbeadóhoz átutalással vagy készpénzben befizetésre kerül.
Amennyiben ez nem történik meg, a foglalás automatikusan törlődik!
Amennyiben a foglalás és az első bérleti nap között nincs 15 nap, a foglaláskor fizetendő összeg
a teljes bérleti díj 50%-a, a maradék 50%-ot az indulás napján kell megfizetni, a foglalás pedig
akkor tekinthető érvényesnek, ha az összeg a Bérbeadó részére 24 órán belül befizetésre kerül.
Lemondási feltételek:
Amennyiben a Bérlő az első bérleti nap előtt 15 napon túl a foglalást lemondja, az addig
befizetett előleg 50%-a a lemondást követően 10 napon belül vissza térítésre kerül, a maradék
50%-ot pedig 1 éven belül, kizárólag Elő- vagy Utószezonban leutazhatja.

Amennyiben a Bérlő az első bérleti napot megelőző 15 napon belül a foglalást lemondja, az
addig befizetett előleg 50%-a a lemondást követően 10 napon belül vissza térítésre kerül, a
maradék 50%-ot elveszíti.
Amennyiben a foglalás és az első bérleti nap között nincs 7 nap, és a Bérbevevő a foglalást
lemondja, foglaláskor fizetett összeg 100%-át elveszíti.
Bérléshez szükséges dokumentumok, feltételek:
A gépjárműveket csak és kizárólag kettő évnél régebbi jogosítvánnyal rendelkező személyek
vezethetik! A bérléskor minden olyan személyt meg kell nevezni, aki a gépjárművet vezetni
fogja.
Magánszemély esetén: A Bérbevevő és egy utas személyi igazolványa vagy útlevele,
lakcímkártyáik, és a Bérbevevő, illetve vezető személyek kettő évnél régebbi jogosítványa.
A Bérbevevő nevére és állandó lakcímére szóló két darab, 30 napnál nem régebbi befizetett
közüzemi számla.
Cég esetében: 30 napnál nem régebbi cégkivonat, végzés, a cég jegyzésére jogosult személy(ek)
aláírási címpéldánya, a bérleti napot megelőzően hatályos törzsadat a NAV adatbázisából, a cég
jegyzésére jogosult(ak) személyes okmányai és nevére szóló közüzemi befizetett számlák. A
gépjárművet vezető személy(ek) személyes okmányai, hasonlóan a magánszemély bérlőkhöz. Itt
is feltétel a minimum 2 éves jogosítvány!
A Bérbeadó a bérlés általános feltételein való változtatás jogát fenntartja!
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