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HASZNOS TUDNIVALÓK A GÉPKOCSIBÉRLÉSHEZ 

 

 A gépkocsibérléshez az elsődleges vezetőnek rendelkeznie kell saját névre szóló 
DOMBORNYOMOTT hitelkártyárval, (credit card) A kártyán az önrész/letét fedezésére 
elegendő összegnek kell lenni (melyet a bérlés időszakára zárolnak a hitelkártyán). Továbbá a 
kártyával kell fizetni a helyszíni extrákat, kiegészítők utáni díjat, illetve bármely egyéb, az 
helyszíni irodában vásárolt terméket. A zárolt összeg autótípusként és országonként változik. 
Erről a bérléskor tudunk pontos információt adni. 

 
 Második vagy további gépkocsivezetőt az autó felvételekor kell jelezni, illetve a helyszínen kell 

fizetni (amennyiben az ár nem tartalmazza). 
Fontos, hogy csak az vezetheti az autót, akinek a neve a szerződésen szerepel, mert ellenkező 
esetben a biztosítások (törés, stb.), érvényüket vesztik.  

 
 A felvételnél a helyszínen lehet további opcionális biztosításokat kötni.  

(pl. személyi biztosítás – PAI, önrész csökkentő biztosítás, SCDW, ill. STP) Kérjük, hogy 
felvételnél figyeljenek erre oda, mert ha ez bekerül a szerződésbe, az ellenértékét 
automatikusan ráterhelik a bankkártyára. Ezt utólag nem áll módunkban visszafizetni. 
 

 Felvételkor kérjük egyeztetni előre az esetleges útdíjak fizetési lehetőségeit. 
 

 Az autót általában tele üzemanyagtankkal adják át és úgy is kell visszavinni, kivéve, ha az ár 
tartalmaz 1 tank üzemanyagot. Esetenként a bérautó cég felvételkor kötelezően kifizettet 1 
tank üzemanyagot, ebben az esetben is üres tankkal érdemes visszavinni. Amennyiben nem tele 
viszik vissza, a hiányzó üzemanyagot az autókölcsönző cég a normál árnál jóval magasabb 
áron (+ esetenként kezelési költség) fizetteti ki az autó leadásánál. Amennyiben felvételnél 
nincs tele az üzemanyag tartály, kérjük ezt az autó átvételénél jelezzék, mert utólag nincs 
lehetőség reklamálni. 

 
 Amennyiben a kölcsönző nem tudja biztosítani a megrendelt kategóriájú gépkocsit, köteles 

ingyenesen egy magasabb kategóriás gépkocsiról gondoskodni.  
 

 Kérjük, hogy felvételnél ellenőrizzék le az autó műszaki állapotát (világítás, fék, stb.). 
Amennyiben az autón sérülés van (karcolás, horpadás, törött dísztárcsa, hiányzó antenna, stb.) 
ezt mindenképpen jelöltessék be az autó átvételét igazoló lapon és azt tartsák meg. Ezzel tudják 
igazolni, hogy az esetleges sérüléseket nem önök okozták.  

 
 Egyes országokban a magyar jogosítvány és nemzetközi jogosítvány is szükséges a bérléshez, 

erről hivatalos információt az adott ország nagykövetsége tud adni. 
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