LAKÓAUTÓVILÁG – ÁLTALÁNOS BÉRLÉSI FELTÉTELEK
Lakóautóink 3500 kg össztömeges személyautók, melyek B kategóriás jogosítvánnyal vezethetőek.
Lakóautóink változó extrákkal vannak felszerelve, de minden lakóautónk rendelkezik motorklímával és
választható olyan modell is, amely 230 V-os tetőklímával is fel van szerelve.
Alapfelszereltség minden modellnél: az előtető (omnisztor), elektromos fellépő, szúnyogháló az oldalajtónál,
sötétítő rolóval és szúnyoghálóval felszerelt ablakok, konyhablokk gázégővel és mosogatóval, kompresszoros
hűtőszekrény, wc-vel ellátott fürdőszoba, külső vízcsatlakozó, vonóhorog.
A bérleti díj tartalmazza a magyar autópálya matricát, a kötelező és a Casco biztosítást.
A bérelt járművet minden esetben tele üzemanyagtartállyal adjuk át és vesszük vissza.
A bérleti díj napi 250 km ingyenes használatot tartalmaz, ezen felül minden további kilométer 45 Ft (bruttó ÁFAmentes).
Bérleti idő: Elő – utó és síszezonban a minimális bérleti idő 4 nap, főszezonban 7 nap.
Kaució: 300.000 Ft, melyet a helyszínen az autó átvételekor kell kifizetni. A kaució az autó visszahozatalkor, a
bérlés végén visszafizetésre kerül, amennyiben sérülésmentes állapotban és hiánytalan felszereléssel kapjuk
vissza a járművet.
Fizetési és lemondási feltételek:
Foglaláskor a bérleti szerződés elfogadását követően a teljes bérleti díj 40%-át kell befizetni számla ellenében,
ellenkező esetben a foglalást töröljük, a fennmaradó 60%-ot pedig legkésőbb az indulás előtt 1 héttel szükséges
rendezni.
A bérlés lemondása esetén: az indulás előtt 30 nappal az addig befizetett bérleti díj teljes visszafizetésével
megtehető. 30-15 napig: az addig befizetett bérleti díj 50 %-át, 15 napon belüli lemondás esetén az addig
befizetett bérleti díj 20%-át fizeti vissza a bérbeadó a bérbevevőnek.
Ha a bérleti szerződés teljesítése olyan okból hiúsulna meg, amelyért egyik fél sem felelős (vis maior) vagy
mindkét fél felelős, az addig kifizetett bérlei díj visszajár vagy a bérbeadóval új időpont egyeztethető.
Ezen időszaktól eltérő bérlési feltételek egyedi egyeztetést igényelnek.
A lakóautó elvihető az első bérlési napon reggel 9 órától és vissza kell hozni az utolsó bérlési napon 16 óráig. Ezen
időszakon kívüli elvitel és visszahozatal esetén 5 000 Ft (bruttó Áfa-mentes) összeget számítunk fel. Késedelmes
visszahozatal esetén minden megkezdett 12 óra után + egy napi bérleti díjat számolunk fel.
Késés esetén kérjük ezt időben telefonon jelezni.
Bérléshez szükséges dokumentumok:
Magánszemély esetében:
- a bérlő személy és egy utas személyi igazolványa vagy útlevele és lakcímkártyája
- a bérlő személy kettő évnél régebbi jogosítványa
- a bérlő személy állandó lakcímére és saját nevére szóló két db 30 napnál nem régebbi közüzemi számla
- a lakóautót vezetni kívánó személyek személyi igazolványa, jogosítványa és lakcímkártyája.
Cég esetében:
-30 napnál nem régebbi cégkivonat
-a cégjegyzésére jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya

-a cégjegyzésére jogosult személyek személyi igazolványa vagy útlevele és lakcímkártyája
- a cégjegyzésére jogosult személyek állandó lakcímére és saját nevére szóló két db 30 napnál nem régebbi
közüzemi számla
- a lakóautót vezetni kívánó személyek személyi igazolványa, kettő évnél régebbi jogosítványa és lakcímkártyája
A lakóautót kizárólag a bérleti szerződésben meghatalmazott személy vezetheti.
Járműveinkben szigorúan tilos a dohányzás ennek be nem tartása a kaució elvesztésével járhat.
Járműveinkben a kis állat szállítása nem megengedett.
Azonnal kérjük jelezni a lakóautóval kapcsolatos mindenféle meghibásodást, sérülést, problémát, mert az ennek
elmulasztásából eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

