
                                     LAKOAUTÓ BÉRLÉSI FELTÉTELEK 

www.luxuslakoauto.hu    Tel:0620/3763924               

BÉRLÉSHEZ SZÜKSÉGES OKMÁNYOK: 

MAGÁNSZEMÉLY ESETÉN:  
-2 évnél régebbi jogosítvány 
- igazolvány+lakcímkártya + adókártya ( Magyar állampolgárság )  
- bérlő nevére, lakcímére szóló 30 napnál nem régebbi közüzemi számla  
CÉG ESETÉN:  
- 30 napnál nem régebbi cégkivonat 
- a cég jegyzésére jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya ( Magyar állampolgárság )  
- a cég jegyzésére jogosult személy(ek) állandó lakcímére és saját nevére szóló két db, 30 
napnál nem régebbi közüzemi számla 
- a cég jegyzésére jogosult személy(ek) személyi igazolványa és lakcímkártyája vagy 
útlevele 
- kettő évnél régebbi jogosítvány; 
- a lakóautót vezető személy igazolványa, lakcímkártyája és jogosítványa; 
EGYÉB FELTÉTELEK:  
1) A lakóautó elvihető az első bérlési napon reggel 8 órától. A lakóautót vissza kell hozni 
az utolsó bérlési nap 18 óráig. . A késedelmesen visszahozott autók után pótlékot kell fizetni, minden 

megkezdett 24 óra után a napi bérleti díj 200%-át számítjuk fel. 
2) A bérleti díjak tartalmazzák a teljes körű casco biztosítást . 
3) Napi átlagos 250 km úthasználat tartozik a bérleti díjba, e 
feletti futásteljesítmény 45 Ft+Áfa/km további költséget jelent a Bérbevevőnek. 
4) Az autó átvételének feltétele a teljes bérleti díj és a kaució. 
5) A bérlő minden esetben kategóriát bérel (Prémium, Prémium +  vagy luxus, illetve a 
kategórián belül fél integrált,  vagy alkóvos modelt). A bérbeadó fenntartja a jogot a 
kategórián belüli, vagy magasabb kategóriájú cserére. 
  
Előszezon:   (Január 01-től Május 31-ig) 
Főszezon:    (Június 01-től Augusztus 31-ig) 
Utószezon:  (Szeptember 01-től December 31-ig) 
  
Elő és utószezonban minimumbérlési idő 3 nap. 
Főszezonban minimumbérlési idő 7 nap. 
 
FIZETÉSI HATÁRIDŐK: 
300.000 Ft. kaució a lakóautó átvételekor, amit a lakóautó határidőre történő 
sérülésmentesen és hiánytalan tartozékaival való leadáskor visszafizetünk. 
A lakóautó sértetlen visszaadásáért a Bérlő tartozik felelősséggel.  
A kaució egy esetleges káreseménynél az okozó személyétől függetlenül a biztosító   
kárrendezéséig bérbeadónál marad. 
30% foglaló a megrendeléskor fizetendő, a maradék 70%-ot az utazás megkezdése előtt. 
Bérlés 5 napon belüli lemondása esetén a foglaló a bérbeadónál marad . 
 
Változás jogát minden esetben fenntartjuk !  

 

LAKÓAUTÓNKBAN TILOS A DOHÁNYZÁS! 
A DOHÁNYZÁSI TILTÁS FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA A KAUCIÓ 
AZONNALI ELVESZTÉSÉT EREDMÉNYEZI! 
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