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BÉRAUTÓ BÉRLÉSI FELTÉTELEK

- Visszaigazoláskor kapott voucher
- Érvényes vezető engedély 
- Nemzetközi autóvezetői jogosítvány 
- Vezető nevére kiállított dombornyomott HITEL kártya

 
A hitel kártya depozitként szolgál, illetve egyfajta garancia arra, hogy a bérlő időben és sértetlenül 
szolgáltatja vissza a bérelt gépkocsit. 
Készpénz depozitot és debit kártyát nem fogadnak el.
eltérő lehet. 
 
Felvétel/leadás 
A repülőtéri felvevő/leadó helyek nyitva tartása megegyezik a légi közlekedéssel.
Tengerentúli érkezés esetén ajánlunk 1 éjszaka szállást egy reptér közeli szállodában, így
másnap reggel pihenten tudják utasaink átvenni a lefoglalt bérautót a kívánt felvev
Néhány esetben a felvevő/leadó iroda közvetlen a repül
néhány mérföldre; ez esetben egy shuttle busz szállítja utasokat az irodához. 
 
 
Bérlés / Leadás / Késedelmes leadás
Az 1 napos bérlés minden esetben 24 órás bérlést jelent. 
órát, úgy a helyszínen egy további teljes napot, pótdíjat kell fizetni a kötelező helyi díjakkal és 
adókkal együtt. 
A bérlés minden esetben a megadott időre, folyamatos bérlést jelent. Nem bonthatók szünetekkel 
megszakított szakaszokra.  
A voucheren feltüntetett, idő előtti visszavitel esetén nem jár visszatérítés.
A helyszínen hosszabbítás, vagy kategóriacsere esetén mindenképpen a szolgáltató helyi
feltételei és árai az irányadók. A helyszíni csere vagy módosítás az utas saját felel
történik. 
A bérlési feltételként megszabott minimum korhatár 21 év, legalább 1 éves vezetői tapasztalattal 
kell rendelkezni.  Bérlés esetén minden esetben a bérlő kötelessé
szolgáltató másképp nem rendelkezik e a bérlési kórhatárról.
Minimum bérlési időtartam 
Az USA területén a minimum bérlési lehet
felel meg; Hawaiion 3 nap, Kanadában 5 nap. 
 
 
Visszaszállítási költség 
Amennyiben a leadó és a felvevő hely eltér egymástól, visszaszállítási költséget kell fizetni
(Einwegmieten)!  Számos célterület esetében a visszaszállítás költség nélkül megoldható (pld.
Floridán, Kalifornián belül, illetve Arizona, Kal
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BÉRAUTÓ BÉRLÉSI FELTÉTELEK
 

Visszaigazoláskor kapott voucher 

jogosítvány (az adatoknak a két dokumentumon egyezni kell)
Vezető nevére kiállított dombornyomott HITEL kártya 

illetve egyfajta garancia arra, hogy a bérlő időben és sértetlenül 
szolgáltatja vissza a bérelt gépkocsit.  
Készpénz depozitot és debit kártyát nem fogadnak el. A depozit mértéke gépkocsi típusonként 

dó helyek nyitva tartása megegyezik a légi közlekedéssel. 
Tengerentúli érkezés esetén ajánlunk 1 éjszaka szállást egy reptér közeli szállodában, így
másnap reggel pihenten tudják utasaink átvenni a lefoglalt bérautót a kívánt felvev

/leadó iroda közvetlen a repülőtéren található, de előfordul, hogy 
néhány mérföldre; ez esetben egy shuttle busz szállítja utasokat az irodához.  

Bérlés / Leadás / Késedelmes leadás 
Az 1 napos bérlés minden esetben 24 órás bérlést jelent. Amennyiben a leadás meghaladja a 24 
órát, úgy a helyszínen egy további teljes napot, pótdíjat kell fizetni a kötelező helyi díjakkal és 

A bérlés minden esetben a megadott időre, folyamatos bérlést jelent. Nem bonthatók szünetekkel 

A voucheren feltüntetett, idő előtti visszavitel esetén nem jár visszatérítés. 
bbítás, vagy kategóriacsere esetén mindenképpen a szolgáltató helyi

feltételei és árai az irányadók. A helyszíni csere vagy módosítás az utas saját felelő

A bérlési feltételként megszabott minimum korhatár 21 év, legalább 1 éves vezetői tapasztalattal 
kell rendelkezni.  Bérlés esetén minden esetben a bérlő kötelessége ellenőrizni, hogy az adott 
szolgáltató másképp nem rendelkezik e a bérlési kórhatárról. 

Az USA területén a minimum bérlési lehetőség 4 egymást követő nap, mely 4 X 24 órának
felel meg; Hawaiion 3 nap, Kanadában 5 nap.  

hely eltér egymástól, visszaszállítási költséget kell fizetni
Számos célterület esetében a visszaszállítás költség nélkül megoldható (pld.

Floridán, Kalifornián belül, illetve Arizona, Kalifornia és Nevada között).  
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BÉRAUTÓ BÉRLÉSI FELTÉTELEK 

(az adatoknak a két dokumentumon egyezni kell) 

illetve egyfajta garancia arra, hogy a bérlő időben és sértetlenül 

A depozit mértéke gépkocsi típusonként 

 
Tengerentúli érkezés esetén ajánlunk 1 éjszaka szállást egy reptér közeli szállodában, így 
másnap reggel pihenten tudják utasaink átvenni a lefoglalt bérautót a kívánt felvevőirodában. 

fordul, hogy  

nnyiben a leadás meghaladja a 24 
órát, úgy a helyszínen egy további teljes napot, pótdíjat kell fizetni a kötelező helyi díjakkal és 

A bérlés minden esetben a megadott időre, folyamatos bérlést jelent. Nem bonthatók szünetekkel 

bbítás, vagy kategóriacsere esetén mindenképpen a szolgáltató helyi 
ősségére 

A bérlési feltételként megszabott minimum korhatár 21 év, legalább 1 éves vezetői tapasztalattal 
ge ellenőrizni, hogy az adott 

nap, mely 4 X 24 órának 

hely eltér egymástól, visszaszállítási költséget kell fizetni 
Számos célterület esetében a visszaszállítás költség nélkül megoldható (pld. 
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Mérföldre számítva vannak megadva ezen költségek!
A visszaszállítási díj minden esetben a helyszínen fizetend
 
 
Üzemanyag 
A bérautó kölcsönző minden esetben teli tankkal adja át a 
szerint teli tankkal is kell visszaszolgáltatni. Ettől eltérhetnek a bérautó cég tarifája szerint
összeg megfizetés után a gépkocsi akár üres tankkal is visszaadható.  A bérlő felelőssége, hogy 
minden esetben a megfelelő üzemanyaggal tankolja meg a gépkocsit. A nem megfelelő üzemanyag 
használata kártérítést vonhat maga után, melynek összege akár az egész javítási költséget is 
elérheti. 
 
Biztosítások: 
 
Kötelező felelősség biztosítás: 2 millió 
 
CASCO (CDW) és lopásbiztosítás (TP):
biztosításokat. Ez a biztosítás a casco, lopás
bérautóban okozott károkra és a lopásra nyújt fedezetet, melyet az
Fontos tudnivaló: a lopásbiztosítás kizárólag a bérautót biztosítja, a benne lév
tárgyakra nem terjed ki! 
Baleset, kár, lopás esetén azonnal értesíteni kell a szolgáltató helyi irodáját! Jegyz
kell felvetetni és fizetés esetén a számlát meg kell 
 
Ajánlott biztosítás, ami a helyszínen köthető és fizetendő:
 
Személyi biztosítás (PAI) 
Ez a biztosítás baleset esetén a személyekre és a csomagokra terjed ki. Err
pontos információ és feltétel a helysz
 
Extra szolgáltatások 
Minden olyan extra szolgáltatás, melyet a voucheren nem tüntettünk fel, a helyszínen fizetendő.  Ez 
lehet akár gyerekülés, személyi balesetbiztosítások, visszaszállítási díj, stb.
 
Fontos tudnivalók 
A bérautók árai tartalmazzák a biztosításokat, de nem megfelel
biztosítások kiesnek a szolgáltatásból, mint pl. alkohol vagy drogos befolyásoltság alatt
vezetés, a fontos figyelmeztetések, korlátozások figyelmen kívül hagyása, illetve a gépjárm
nem megfelelő, nem az előírásban szerepl
 
Nem megengedett területek 
A szolgáltató cégek meghatároztak olyan területeket, ahová a bérautókat nem l
nem megfelelő körülmények és a különböz
Pld. USA-ban felvett bérautó Mexikóba nem vihet
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Mérföldre számítva vannak megadva ezen költségek! 
A visszaszállítási díj minden esetben a helyszínen fizetendő, helyi valutában! 

A bérautó kölcsönző minden esetben teli tankkal adja át a gépkocsit, melyet a foglalási feltételek 
szerint teli tankkal is kell visszaszolgáltatni. Ettől eltérhetnek a bérautó cég tarifája szerint
összeg megfizetés után a gépkocsi akár üres tankkal is visszaadható.  A bérlő felelőssége, hogy 

ben a megfelelő üzemanyaggal tankolja meg a gépkocsit. A nem megfelelő üzemanyag 
használata kártérítést vonhat maga után, melynek összege akár az egész javítási költséget is 

millió € értékben tartalmazza a bérlés ára. 

CASCO (CDW) és lopásbiztosítás (TP): Legtöbb esetben önrész nélkül tartalmazza az ár ezen 
Ez a biztosítás a casco, lopás- és törés biztosítás, a saját 

bérautóban okozott károkra és a lopásra nyújt fedezetet, melyet az alapár tartalmaz.
a lopásbiztosítás kizárólag a bérautót biztosítja, a benne lévő személyes

Baleset, kár, lopás esetén azonnal értesíteni kell a szolgáltató helyi irodáját! Jegyz
s esetén a számlát meg kell őrizni! 

Ajánlott biztosítás, ami a helyszínen köthető és fizetendő: 

Ez a biztosítás baleset esetén a személyekre és a csomagokra terjed ki. Erről a biztosításról
pontos információ és feltétel a helyszínen kapható. 

Minden olyan extra szolgáltatás, melyet a voucheren nem tüntettünk fel, a helyszínen fizetendő.  Ez 
lehet akár gyerekülés, személyi balesetbiztosítások, visszaszállítási díj, stb. 

A bérautók árai tartalmazzák a biztosításokat, de nem megfelelő használat esetén a
biztosítások kiesnek a szolgáltatásból, mint pl. alkohol vagy drogos befolyásoltság alatt
vezetés, a fontos figyelmeztetések, korlátozások figyelmen kívül hagyása, illetve a gépjárm

írásban szereplő használata. 

A szolgáltató cégek meghatároztak olyan területeket, ahová a bérautókat nem lehet vinni, a
körülmények és a különböző veszélyek miatt.  

ban felvett bérautó Mexikóba nem vihető át! 
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gépkocsit, melyet a foglalási feltételek 
szerint teli tankkal is kell visszaszolgáltatni. Ettől eltérhetnek a bérautó cég tarifája szerint, bizonyos 
összeg megfizetés után a gépkocsi akár üres tankkal is visszaadható.  A bérlő felelőssége, hogy 

ben a megfelelő üzemanyaggal tankolja meg a gépkocsit. A nem megfelelő üzemanyag 
használata kártérítést vonhat maga után, melynek összege akár az egész javítási költséget is 

Legtöbb esetben önrész nélkül tartalmazza az ár ezen 

alapár tartalmaz. 
személyes 

Baleset, kár, lopás esetén azonnal értesíteni kell a szolgáltató helyi irodáját! Jegyzőkönyvet 

l a biztosításról 

Minden olyan extra szolgáltatás, melyet a voucheren nem tüntettünk fel, a helyszínen fizetendő.  Ez 

használat esetén a 
biztosítások kiesnek a szolgáltatásból, mint pl. alkohol vagy drogos befolyásoltság alatt 
vezetés, a fontos figyelmeztetések, korlátozások figyelmen kívül hagyása, illetve a gépjármű 

ehet vinni, a 
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Önrészt kiváltó biztosítások 
Mivel az autótársaság biztosítása önrészes és nekünk külön szerz
így baleset, kár esetén az önrészt az autótársaság levonja a hitelkártyáról illetve megfizetteti 
utasainkkal.  
A balesetről, kárról mindenképpen jegyz
számlát, bizonylatot kell hozni, amelyet az autótársasággal a helyszínen kötött szerz
el kell juttatni irodánkba, hogy az önrész minél hamarabb visszatérítésre k
Fontos! A biztosító csak ezen dokumentumok igazolása mellett tud fizetni! Amennyiben
valamelyik dokumentum hiányzik, megtagadhatja a visszatérítést!
 
Mivel az önrészt kiváltó biztosításokat nem az autótársaság közvetítésével intézzük, így
előfordulhat, hogy érkezéskor az utasoknak felajánlják saját önrész kiváltó biztosításukat,
egyéb plusz szolgáltatásaikat! Amennyiben ezt elfogadják és a szerz
azt utólag nem áll módunkban megreklamálni f
 
 
 

                                                            
 

 Locally managed 

Mivel az autótársaság biztosítása önrészes és nekünk külön szerződésünk van önrész kiváltására,
így baleset, kár esetén az önrészt az autótársaság levonja a hitelkártyáról illetve megfizetteti 

kárról mindenképpen jegyzőkönyvet kell felvetetni illetve a kifizetett összegr
számlát, bizonylatot kell hozni, amelyet az autótársasággal a helyszínen kötött szerz
el kell juttatni irodánkba, hogy az önrész minél hamarabb visszatérítésre kerüljön!
Fontos! A biztosító csak ezen dokumentumok igazolása mellett tud fizetni! Amennyiben
valamelyik dokumentum hiányzik, megtagadhatja a visszatérítést! 

Mivel az önrészt kiváltó biztosításokat nem az autótársaság közvetítésével intézzük, így
lhat, hogy érkezéskor az utasoknak felajánlják saját önrész kiváltó biztosításukat,

egyéb plusz szolgáltatásaikat! Amennyiben ezt elfogadják és a szerződésen aláírják az utasok,
azt utólag nem áll módunkban megreklamálni főként nem visszatéríteni! 
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désünk van önrész kiváltására, 
így baleset, kár esetén az önrészt az autótársaság levonja a hitelkártyáról illetve megfizetteti 

könyvet kell felvetetni illetve a kifizetett összegről 
számlát, bizonylatot kell hozni, amelyet az autótársasággal a helyszínen kötött szerződéssel együtt 

erüljön! 
Fontos! A biztosító csak ezen dokumentumok igazolása mellett tud fizetni! Amennyiben 

Mivel az önrészt kiváltó biztosításokat nem az autótársaság közvetítésével intézzük, így 
lhat, hogy érkezéskor az utasoknak felajánlják saját önrész kiváltó biztosításukat, 

désen aláírják az utasok, 


