
 
 
 

 

Bérlési feltételek és kapcsolódó költségek  2017.év 
 
 

 
Gépjárművezető korlátozás: 

 

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

Biztosítás a járműre: 
 

- A kötelező felelősségbiztosítás mellett teljeskörű casco biztosítással van 
ellátva a bérautó, káreseményenként minimum 225.000 Ft-os önrész felett 
10%-os bérlői önrésszel. 14 napon túli bérlet esetén  felár megfizetése 
mellett lehetőség van az Önrész csökkentésére. 
Szélvédősérülésekre a biztosítás hatálya nem terjed ki. 

 

Kaució: 
 

- 1.500 EUR vagy ennek megfelelő forint összeg mind lakóautó, mind  lakókocsi 
bérlése esetén. Fizetendő: banki előreutalással, vagy a jármű átvételekor 
készpénzben, letétbe   helyezéssel.   A   bérelt   jármű   kifogástalan   és 
sérülésmentes állapotban való visszahozatala esetén a kaució összege 
teljes mértékben visszafizetésre kerül. 

 

Kötelezően fizetendő, egyszeri előkészítési díj: 
 

- Az előkészítési díj a következő szolgáltatásokat tartalmazza:: 
- Gázfeltöltés (hűtő, melegvíz, fűtés, stb. használatához): EUR 50 
- Szervizdíj (a jármű műszaki átvizsgálása, felkészítése,bemutatása): EUR 62 
- Külső tisztítás: EUR 45-80 (szennyezettség mértékétől függően) 
- Belső tisztítás: EUR 45-80 (szennyezettség mértékétől függően) 
- Toalett (wc-tartály) ürítése/tisztítása/fertőtlenítése: EUR 40 

 

Fizetési feltételek: 
 

- 30%   foglaló   megfizetése   szerződéskötéskor,   a   díjhátralékot   pedig 
átutalással 8 nappal a bérelt jármű átvétele előtt, vagy készpénzben az 
átvétel napján kell kiegyenlíteni. 

 

Visszalépés feltételei a bérlő részéről: 
 

- Visszalépés esetén bérlő a bérleti díjat a következő arányban köteles 
megtéríteni bérbeadónak (amennyiben nem köt visszalépési biztosítást): 
- több, mint 56 nappal a jármű tervezett átvétele előtt: 0% 
- 29-56 nappal a jármű tervezett átvétele előtt 20% 
- 15-28 nappal a jármű tervezett átvétele előtt 40% 
- 9-14 nappal a jármű tervezett átvétele előtt 60% 
- 8 vagy kevesebb nappal a jármű tervezett átvétele előtt 80% 



Bérelt jármű átadása / visszavétele: 
 

- Bérlő a bérbeadóval előzetesen egyeztetett, a bérleti szerződésben pontosan 
rögzített időpontokban köteles a bérelt járművet átvenni illetve 
visszaszolgáltatni bérbeadó telephelyén (vagy extra díj fejében az előre 
egyeztetett helyszínen, „hozom-viszem” szolgáltatás igénybevételével). 
Amennyiben bérlő a szerződésben rögzített visszaviteli időpontot nem tartja be, 
úgy a szerződésben rögzített időpontot meghaladó időszakra minden egyes 
megkezdett egész nap után a teljes napidíj kétszeresét számlázzuk ki!  

A bérjármű Bérlőnek való szakszerű átadása kb: 2 órát is igénybe vehet, 
ezért az átadás-átvételi időpont megállapításánál figyelembe kell venni a 
nyitvatartási időt. 

A nyitvatartási időn kívül a Bérbeadó nem kötelezhető a jármű átadására. 

A nyitvatartási időről aktuálisan a kollégáinktól és honlapunkról 
tájékozódhat.  

 

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. 

 

Járműbérlés minimális időszaka: Minimum 1 hét  
 

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 mértéke 0,33 EUR (vagy ennek megfelelő forint) kilométerenként.  21 
nap feletti bérlet esetén kilométerkorlátozás nincs. 

 

Üzemanyagköltség, kenőanyag (lakóautó esetében): 
 

- 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 tartalék motorolajjal a géjármű motorját a 
megfelelő szintig feltölti. 

 

Baleset: 
 

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

 

Műszaki probléma: 
 

- Műszaki meghibásodás esetén nyitvatartási időben hívható telefonszám: 
06(33)535-555. 

 

Defekt: 
 

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

 



A bérelt járműben TILOS: 

Dohányozni 
Házi állatot szállítani / tartani 

 
Amennyiben bérlő bizonyíthatóan nem tartja/tartotta be ezen szabályokat, 
úgy bérbeadó 500 EUR pótdíjat terhel a bérlőre. 


