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LAKÓAUTÓ BÉRBEADÁS 
Általános feltételek – Bérleti díjak 

 

Érvényes: 2018. február. 1.-től  
 

Minden lakóautó motor és 230 V-os állóklímával, előtetővel, CD-s rádióval, kisebb értékek tárolására 
alkalmas széffel, konyhasarokkal, hűtőszekrénnyel, beépített fürdőszobával rendelkezik. A Prémium 
plusz kategóriájú autókban 230 V-os mikrohullámú sütő, 12V-os DVD-s TV, esetenként kerékpár vagy 
robogó szállítására alkalmas garázs van. Az autók dízel üzeműek, B kategóriás jogosítvánnyal 
vezethetőek. 
 

A bérleti díj napi 300 km ingyenes használatot tartalmaz, ezen felül minden további kilométer 50 Ft 
+ ÁFA.  
A bérleti díj tartalmazza a magyar autópálya matrica költségét.  
 

Bérleti idő:  
Luxus kategória: Elő - és utószezonban a minimális bérleti idő 10 nap; fő szezonban 14 nap.  
Prémium plusz, Prémium és Standard kategória: Elő - és utószezonban 3 nap (téli időszakban 
minimum 7 nap); főszezonban 10 nap,  
Lakókocsi: Elő - és utószezonban 7 nap, főszezonban 10 nap. 
 

Óvadék:  
Prémium+, Prémium és Standard kategóriában: 300.000 Ft, de a bérleti díj és az óvadék el kell, 
hogy érje az 500.000 Ft-ot.  
Luxus kategóriában 500.000 Ft a bérleti díjon felül. 
A Lakókocsi esetében 200.000 Ft a bérleti díjon felül 
 

További feltételek: Foglaláskor a teljes bérleti díj 40%-át kell befizetni, a maradék 60%-ot 
legkésőbb az indulás előtt egy hónappal. A lakóautó bérlés lemondása esetén az addig befizetett 
összeg 50%-át, térítjük vissza, a vissza nem fizetett összeg egy éven belül leutazható.  
Előfoglalás esetén, amennyiben két héten belül nem fizetik be a bérlés 40% előlegét, 
automatikusan töröljük a foglalást! 
A lakóautó elvihető az első bérlési napon reggel 9 órától. A lakóautót vissza kell hozni az utolsó bérlési 
napon 17 óráig. Nyitvatartási időn túli elvitel és vissza hozatal esetén 10 000 Ft+ Áfa összeget 
számítunk fel.  
Késedelmes visszahozás esetén minden megkezdett 12 óra után + egy napi bérleti díjat számolunk 
fel.  
 

A bérléshez szükséges dokumentumok: 
A bérbevevő magánszemély és egy utas személyi igazolványa, lakcímkártyája vagy útlevele, és 
kettő évnél régebbi jogosítványa.  
A lakóautót vezető személyek személyi igazolványa, jogosítványa és lakcímkártyája. 
A bérbevevő állandó lakcímére és saját nevére szóló két db 30 napnál nem régebbi közüzemi számla. 
 

Cég esetében: 30 napnál nem régebbi cégkivonat, a cég jegyzésére jogosult személy(ek) aláírási 
címpéldánya, és a cég jegyzésére jogosult személyek állandó lakcímére és saját nevére szóló két db 
közüzemi számla. A lakóautót vezető személyek személyi igazolványa, jogosítványa és lakcímkártyája. 

Mivel az autóflottánk összetétele a szezon során változhat, ezért garanciát csak arra 
vállalunk, hogy kategóriájában azonos férőhelyű autót biztosítunk ügyfeleink 
számára. 
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Elő- Utószezoni bérlés esetén 

2018.01.01- 2018.06.15 és 2018.09.01. – 2018.12.31 között: 

Standard kategória 

bérleti időszak Kedvezmény mértéke Napi Nettó bérleti díj 

1 - 7 nap 
 

18 900 Ft  + ÁFA / nap 

8 - 10 nap 10% 17 010 Ft  + ÁFA / nap 

11 - 14 nap 15% 16 065 Ft + + ÁFA / nap 

15 naptól 20% 15 120 Ft  + ÁFA / nap 

Prémium kategória 

bérleti időszak Kedvezmény mértéke Napi Nettó bérleti díj 

1 - 7 nap 
 

24 900 Ft  + ÁFA / nap 

8 - 10 nap 10% 22 410 Ft  + ÁFA / nap 

11 - 14 nap 15% 21 165 Ft  + ÁFA / nap 

15 naptól 20% 19 920 Ft  + ÁFA / nap 

Prémium + kategória 

bérleti időszak Kedvezmény mértéke Napi Nettó bérleti díj 

1 - 7 nap 
 

27 900 Ft  + ÁFA / nap 

8 - 10 nap 10% 25 110 Ft  + ÁFA / nap 

11 - 14 nap 15% 23 715 Ft  + ÁFA / nap 

15 naptól 20% 22 310 Ft  + ÁFA / nap 

Luxus kategória 29 900 Ft  + ÁFA / nap 

Lakókocsi 
 

12 000 Ft  + ÁFA / nap 
Főszezoni bérlés esetén: 

2018.06.16-2018.08.31 között 

Standard kategória 

bérleti időszak Kedvezmény mértéke Napi Nettó bérleti díj 

1 - 14 nap 
 

27 900 Ft  + ÁFA / nap 

15 - 17 nap 8% 25 668 Ft  + ÁFA / nap 

18 - 21 nap 12% 24 552 Ft  + ÁFA / nap 

22 naptól 15% 23 715 Ft  + ÁFA / nap 

Prémium kategória 

bérleti időszak Kedvezmény mértéke Napi Nettó bérleti díj 

1 - 14 nap 
 

33 900 Ft  + ÁFA / nap 

15 - 17 nap 8% 31 188 Ft  + ÁFA / nap 

18 - 21 nap 12% 29 832 Ft  + ÁFA / nap 

22 naptól 15% 28 815 Ft  + ÁFA / nap 

Prémium + kategória 

bérleti időszak Kedvezmény mértéke Napi Nettó bérleti díj 

1 - 14 nap 
 

37 900 Ft  + ÁFA / nap 

15 - 17 nap 8% 34 868 Ft  + ÁFA / nap 

18 - 21 nap 12% 33 352 Ft  + ÁFA / nap 

22 naptól 15% 32 215 Ft  + ÁFA / nap 
 

Luxus kategória 39 900 Ft  + ÁFA / nap 

Lakókocsi 
 

12 000 Ft  + ÁFA / nap 
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Egyéb szolgáltatási díjak: 

Felkészítési díj* 20.000,- Ft+ÁFA 

Gázpalack:  7.000,- Ft+ÁFA 

WC kemikália  3.000,- Ft+ÁFA 

Belső takarítás (ha szükséges):  5.000,- Ft+ÁFA 

Külső takarítás (ha szükséges):  5.000,- Ft+ÁFA 

 WC kazettaürítés: 20.000,- Ft+ÁFA 

  *A felkészítési díj tartalmaz: 1 db feltöltött gázpalackot, 1 db WC kemikáliát, és az autó 
útra való felkészítését. 

   Lehetőség van az alábbi kiegészítők bérlésére is: 
 Camping szett:   6.000,- Ft+ÁFA/bérlés 

(asztal, kempingszékek, kempingkatalógus) 
  Inverter (12V-ról 230V-ra):   2.500,- Ft+ÁFA/bérlés 

 
A változtatás jogát fenntartjuk! 


