
   

                                            

 

                        Bérlési feltételek és kapcsolódó költségek    2014           

 

Életkor: 

- Betöltött 22. életév, legalább 3 éves B kategóriás jogosítvány. 

Biztosítás: 

- Teljeskörű casco biztosítás van a bérelhető járműveinkre. Káresetkor a bérlőt 
10%-os önrész terheli minden esetben. Szélvédősérülések ki vannak zárva a 
biztosításból. 14 napon túli bérlet esetén  felár megfizetése mellett lehetőség 
van az Önrész csökkentésére. 

Kaució: 

- 300.000.- forint, mind lakóautó és lakókocsi esetében, átvételkor készpénzben 
vagy letétbe helyezéssel történik.  A gépjármű kifogástalan és sérülésmentes 
állapotában való visszahozatala esetén a kaució összege visszafizetésre 
kerül. 

Készenléti díj: 

- 18.600.- ft. ( bruttó ) tartalmazza a gépkocsi mindenre kiterjedő bemutatását 
és átadását, gáz és WC kemikália feltöltését. 

Fizetés: 

- 25% foglaló szerződéskötéskor, a díjhátralékot pedig átutalással 8 nappal az 
utazás előtt vagy készpénzben az utazás napján. 

Visszalépés: 

- Visszalépés esetén, bérlő a bérleti díjat a következő hányadban köteles 
megfizetni: 56 nappal az utazás előtt 20%, 28 nappal az utazás megkezdése 
előtt 40%, 14 nappal az utazás előtt 60% és 8 nappal az utazás megkezdése 
előtt 80%. Javasoljuk visszalépési biztosítás megkötését, ennek részleteiről 
kérje tájékoztatónkat! 

Átadás: 

- Péntek 10 órától a megbeszéltek szerint. ( minta egy heti időtartamra ! ) 

Visszavétel: 

- Legkésőbb péntek 10 óra,  illetve megbeszéltek alapján. 

 

 



   

Kedvezmények hosszútávú bérlet esetén: 

- 3 hetes időszak esetén 2% kedvezmény a teljes bérleti díjból. 

- 4 hetes időszak esetén 4% kedvezmény a teljes bérleti díjból. 

- 5 hetes időszak esetén 6% kedvezményt biztosítunk a bérleti díjból. 

- Hosszabb időintervallum esetén egyedi  ajánlatot adunk. 

Rövidtávú bérlet: 

- Minimum 3 napra, de csak elő- és utószezonokban lehetséges.  

- Kilométer-korlátozás: 

- Lakóautók esetében a bérleti díj napi 300 km futásteljesítményt tartalmaz. 
Rövidtávú bérlet esetében ez 200 km naponta, ezeken felüli futás esetén a 
pótdíj mérték 80 ft. kilométerenként.  21 nap feletti bérlet esetén nincs 
kilométerkorlátozás. 

Üzemanyagköltség, kenőanyag: 

- A gépjármű üzemanyaggal való feltöltése a bérlő költsége. A lakóautó tele 
tankkal kerül átadásra és tele tankkal kell visszahozni. A bérlő kötelezi magát, 
hogy 1000 kilométerenként ellenőrzi a motorolaj szintjét és annak minimális 
szintje esetén az átadáskor kapott motorolajjal a géjármű motorját a megfelelő 
szintig feltölti. 

Gépjármű tisztítás díjai: az írásbeli ajánlatban leírtak szerint! 

Baleset: 

- Baleset esetén azonnal értesíteni kell a Caramore HU Kft. –t az alábbi 
telefonszámon: +36 33 535 555  

Műszaki probléma: 

- Műszaki meghibásodás esetén hívható telefonszám:06-30-915-8740 

Defekt: 

- Defekt esetén a hiba elhárítása minden esetben a bérlő felelősége. 

Dohányzás tiltása: 

- Kérjük megértésüket, hogy a lakóautókban a dohányzás meg van tiltva! 

Felelőségek: 

- A bérleti szerződésben leírtak szerint. 

- Nyomtatási hibák és tévedések nem zárhatóak ki. 


