11. Mire kell figyelnem az autó átvételekor?
Ha Ön eddig eljutott az olvasásban, akkor már majdnem
mindent tud, amire figyelnie kell. Ez a pont akár feleslegesnek
is tűnhet, de azért vegyük csak sorba, hogy hogyan is zajlik a
bérlés legfontosabb folyamata.
A lényeg, hogy ne kapkodjon! Nem lehet úgy átvenni lakóautót,
hogy gondolatban már messze jár. Ne vegyen át úgy autót,
hogy nem készül egy részletes átadás-átvételi jegyzőkönyv,
amely rögzíti az átadás idejét, helyét, a km óra állását, az autó
külső és belső állapotát. Nagyon fontos, hogy bizonyítható
legyen az autó átvételének és visszaadásának pontos ideje,
mert a köztes időben elkövetett szabálysértésekért Ön a
felelős. A legjobb megoldás az, ha a bérbeadó egy ellenőrző
lista szerint adja át és veszi vissza Öntől az autót, ami minden
külső és belső szerkezeti elem épségét és az összes berendezés
megfelelő működését tartalmazza. Ez a dokumentum rögzíti az
autó átvételekor észlelt hibákat, sérüléseket, és tartalmazza azt
a leltárlistát, amely szerint Ön az autó kulcsait, dokumentumait
és minden felszerelését átveszi.
Figyeljen arra, hogy mindent átadjanak Önnek, amit a
szerződésben rögzítettek, vagy amit előre egyeztettek.
Kulcsokból egy garnitúrát fog kapni, a másik a bérbeadó
páncélszekrényében marad. Ellenőrizze a dokumentumokat, és
azok érvényességét! Kérdezzen rá, hogy mikor volt az autó
szervizben, és van-e valamilyen hibája, ami csak menet közben
jön elő! Az autót általában teli tankkal adják át, és úgy is kell
visszahozni. Ellenőrizze ezt is! Kérdezze meg, hogy mennyi gáz
van a palackokban, és mit tegyen, ha elfogy!
Ha korábban ez nem történt meg, akkor a bérbeadó most
részletesen elmagyarázza Önnek az autó működését, víz
feltöltést, szennyvíz leeresztést, WC ürítést stb. Az átadónak ez
rutin művelet, ha Ön nem ért valamit, nyugodtan
kérdezzen. Egy lakóautó átvételére legalább 1,5-2 órát kell
szánni. Legyen nagyon figyelmes és alapos! Higgye el, a
bérbeadó is az lesz, amikor visszaveszi Öntől az autót.
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