
Gépkocsivezető 

Repülőtéren történő átvétel/leadás esetén pótdíjat számolnak fel 13,70 USD/ 50 AED 

Korhatár/min 21 év,  

25 év az N kategóriás Cherlolet Tahoe és egyéb hasonló gkv. 

 

Korhatár/max. 75 év 

Második gkv. vezető  tartalék vezető 25 AED/fő/nap, max. 250 AED/ fő/hónap 

vezetői engedély Klasse 3 ill „B” az engedély kiállítását követően 2 év lejártakor. 

 

a nemzeti vezetői engedély (honos jogosítvány) elégséges. 

Bérlés időtartama 

1 bérlési nap 24 órának felel meg. Amennyiben egy későbbi időben kívánja visszavinni (pl. 14 óra 

helyett 16 órakor) indítson egy újabb nap bérlést, mert a költség szempontjából előnyösebb. Gyakran 

többe kerül a késés miatti pótdíj, mint egy újabb nap bérlési díja. 

Kaució 

Letét A vezető nevére kiállított hitelkártya (prepaid hitelkártya nem 

használható). A kreditkártya tulajdonosának személyesen kell a 

vezető/bérlővel együtt lenni a bérléskor 

Kaució mértéke  a bankkártya fénymásolata 

Korlátlan km használat, adók és Illetékek 

Korlátlan km használat (1 bérlési ciklusra, max. 28 napig.) 

 



A bérleti díjban benne foglalt szolgáltatás: 

 korlátlan km használat 

 felelősségbiztosítás/kiegészítő-felelősségbiztosítás 

 teljekörű casco, lopáskár biztosítás 

 egyirányú bérlés Dubaj belterületén 

 

Tankolás 

A gépkocsi bérlése tele tankkal történik, visszavétel szintén tele tankkal, hiány esetén, a helyszínen 

fizetendő a különbség, valamint a tankolás szolgáltatás költsége. 

Biztosítás 

Felelősségbiztosítás Felelősségbiztosítás fedezeti összegét a bérbeadó 

vállalja. 

Személyi sérülés esetén és az anyagi károkozás esetén 

a helyi törvények irányadóak. 

Dertour kiegészítő felelősségbiztosítás fedezeti 

összege 1,7 millió Eu, mely díját a bérleti ár 

tartalmazza. 

Teljes körű casco a bérleti díj tartalmazza 

Önrész Baleset esetén a bérbeadó, önrész címén 205 USD A-E 

kategóriás, 1096 USD N kategóriás autók esetén 

visszatart. A helyszínen ezért nincs szükség újabb 

kiegészítő biztosítás kötésére.(minden alakalommal 

erősen ajánlják, de nem kell elfogadni). Dertour által 

vállalt önrész biztosítás kiterjed a gépkocsi 

abroncskárosodás, tető, üveg és alváz sérülésekre is. 

Motor és energia termelő rendszerben keletkezett kár 

megtérítése csak az önrész maximális mértékéig 

terjed. Kérem, ügyeljen arra, hogy a kreditkártyáján 

elegendő fedezet legyen az esetleges káresemény 

(kerék, üveg stb.) önrészének befizetésére. Későbbi 

vizsgálat során ezt az összeget a Dertour visszatéríti. 

Lopás elleni biztosítás 3 USD/gépkocsi/nap, helyszínen fizetendő. 



Utasbiztosítás (PAI) a bérleti díj nem tartalmazza, 3 USD/gépkocsi/nap, 

helyszínen fizetendő.  Fedezeti összeg: helyi törvények 

rendelkeznem mértékéről. 

Káreseménynél a következőket ajánlatos figyelembe venni: 

 értesítse azonnal a gépkocsi kölcsönző céget, továbbiakban erősen javallott a káresemény 

helyszínére rendőrt hívni és csak ennek jegyzőkönyvével elhagyni a helyszínt, a visszaadásnál, a 

bérbeadótól kérje az aláírt kárbejelentő jegyzőkönyvet. A bérleti szerződésben foglalt biztosítási 

védettség megszűnik, ha a bérlő a gépkocsit a szerződésben foglaltaknak nem megfelelően használja. 

Egyirányú bérlés 

Költségek Dubaj területén ingyenes. 28 USD gépkocsi felvétele Dubajban és Abu 

Dhabiban történő leadása vagy fordítva. Omán vagy Muscatban 

történő leadása 275 USD. 

Oda és visszaszállítás 

költségei 

Dubajban felvéve: 

7 USD felvétel/leadás a repülőtéren, 15 USD Dubaj, Sharjah, Fujairah, 

Ras Al Khamah hotelei számára, 28 USD Ajman és Hatta Fort Hotel 

esetén. 

Felvétel Abu Dhabiban: 28 USD felvétel/leadás Abu Dhabi hoteleiben, 

28 USD visszaadás Dubaj , Sharjah, Fujairah,Ras Al Khamah hotelekben. 

Kiegészítő szolgáltatások 

gyerekülés  

GPS 

kb. 21 USD/ bérlés 

kb.15 USD/nap 

Minden kiegészítő szolgáltatás helyben fizetendő, a helyi adók és illetékek ezt az összeget 

megemelhetik. 

Pótdíjak 

 

Dubaj területén a „Salid Road Toll” újdíj rendszer került bevezetésre. A város különböző részein 1, 

10 Euro úthasználati díjat kell fizetni bizonyos pontokon való áthaladáskor. Ennek díját 

automatikusan terhelik a bankkártyára. Ez némely autópálya használatra is vonatkozik. 

Figyelem: Omán területén eltérő árak is lehetnek. Kiegészítő egyirányú bérlés Muscat-ban történő 

leadásnál 275 USD. 

Kiegészítő utas felelősségbiztosítás Omanban 125 AED (kb. 35 USD). 

Közlekedési bírságok/balesetek adminisztrációs kezelési költségei 35 AED (10 USD) 

Gépkocsi nyitvatartási időn túli ügyintézése 50 AED (15 USD) 

 

Egyebek 



Autóbérlés csak hotelfoglalással együtt lehetséges. 

DERTOUR az autóbérlés megrendelése után egy vouchert állít ki, mely fizetőeszközként szolgál az ön 

által kiválasztott kategóriájú autó bérlésére. A kiegészítő szolgáltatásokat a voucher nem 

tartalmazza. 

A gépkocsi átvételéhez a következő dokumentumokra lesz szüksége: DERTOUR voucher, igazolvány 

(útlevél vagy személyi igazolvány), vezetői engedély, és kreditkártya (a vezető vagy a bérlő nevére 

kiállított) 

Általános stornó és foglalás módosítási díj 26 Euró. 

A bérbe vett gépkocsi későbbi átvétele vagy a korábbi visszaadása nem jogosít a bérleti ár 

mérséklésére vagy visszatérítésre. 

A bérbeadó fenntartja a jogot, hogy egy magasabb értékű gépkocsit adjon ki ugyanabban a 

kategóriában (hiány esetén). Az esetleges magasabb üzemanyag költséget a bérlő köteles vállalni. 

Az itt elmondott kiegészítő költségek csak tájékoztató jellegűek, szezonálisan változhatnak. 

Ügyeljenek arra, hogy a kiegészítő szolgáltatások árait a helyi adók és illetéket emelhetik. 

Ezen költségek helyben fizetendők. 

A bérleti szerződés közvetlenül a bérbeadó és a bérlő között érvényes. A feltételeket a bérbeadó 

szabja meg a bérleti szerződésben. 

 


