
Gépkocsivezető 

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

Korhatár/min 21 év,  

25 év a P,I, V kategóriás autók esetén 

 

Korhatár/max. nincs felső korhatár  

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

vezetői engedély Klasse 3 ill „B” az engedély kiállítását követően 1 év lejártakor. 

 

Nemzetközi vezetői engedély megléte szükséges, a nemzetközi vezetői engedély csak a nemzeti 

vezetői engedéllyel együtt érvényes. 

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 részére kiállított hitelkártya (prepaid hitelkártya nem 

használható). A kreditkártya tulajdonosának személyesen kell a 

vezető/bérlővel együtt lenni a bérléskor. Érvényességének lejártáig 

még legalább 3 hónap legyen. 

Kaució mértéke 1.000 AED az A, B, D, E, F kategóriás autókért, ill. 1.500 AED a K, R, S 

kat. autókért 

Adók és Illetékek 

Repülőtéri illetéket és egyéb adókat a bérlés díja tartalmazza (kivéve a kiegészítő szolgáltatásokat). 

Repülőtéri parkolási költség: Ha a bérautó felvétele/ leadása Dubaj repterén történik akkor 50 AED 

költség fizetendő helyben. 



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  a bérleti árban lévő biztosítás 1,7 millió Eu fedezeti 

összeget tartalmaz. 

Teljes körű casco/lopás kár gépkocsi abroncskárosodás, tető, üveg és futómű 

meghibásodás költségeit a DERTOUR Ferienautos 

fedezi (kivételt képez a vezető súlyos 

gondatlanságából, ill. alkohol vagy kábítószer 

befolyásoltságból eredő károk.). 

A lopás kár csak az autó értékére terjed ki, a benne 

lévő személyes tárgyak értékeit nem fedezi. 

Utasbiztosítás (PAI) a bérleti díj nem tartalmazza, 20 AED/nap 

Káreseménynél a következőket ajánlatos figyelembe venni: 

 értesítse azonnal a gépkocsi kölcsönző céget, 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. 

Néhány országban a teljes körű casco és lopáskár biztosítási szerződése önrész vállalása mellett 

köthető. Káresemény vagy lopás esetén a bérbeadó a kaució összegéből visszatartja az önrész 

összegét, amennyiben ez fedezi azt.  Önrész mértéke később az ügyfélszolgálatunkon keresztül kerül 

garantáltan jóváírásra. (lsd. biztosítási kötvény). Így nem szükséges a helyszínen a speciális önrészt 

kiváltó biztosítási szerződést megkötni. 

Mit tegyünk káresemény esetén? 



Káreseménynél a következőket ajánlatos figyelembe venni az önrész garantált visszafizetése 

érdekében: értesítse azonnal a gépkocsi kölcsönző céget, a visszaadásnál a bérbeadótól kérje az 

aláírt kárbejelentő jegyzőkönyvet, továbbiakban erősen javallott a káresemény helyszínére rendőrt 

hívni és csak ennek jegyzőkönyvével elhagyni a helyszínt. 

Az önrész minél gyorsabb visszatérítése érdekében a következő dokumentumok szükségesesek, 

kérjük a következő igazolásokat sürgősen a vevőszolgálatunkhoz eljuttatni (lásd biztosítási kötvény): 

-kárbejelentő és rendőrségi jegyzőkönyv, 

 -a bérleti szerződés másolata, 

- kaució fizetési bizonylata,(bérbeadó árvételi igazolása vagy a kreditkártyán terhelt összeg 

igazolása). 

-DERTOUR foglalási száma vagy a visszaigazolás. 

A visszatérítés várhatóan 14 napon belül megtörténik. 

 

Egyirányú bérlés 

Költségek Dubaj területén ingyenes 

Kiegészítő szolgáltatások 

babyülés ( 0-12 hónap/ 0-

13 kg súlyig) 

25 AED/nap, maximum 200 AED/ bérlés 

gyerekülés (1-3 év/9-18 kg. 25 AED/nap, maximum 200 AED/ bérlés 

Hotelban történő átvétel, 

ill. leadás 

Dubaj belső területein, a nyitvatartási időben 50 AED/ bérlés 

navigációs berendezés kérésre, 35 AED/nap 

nyitvatartási időn túli 

szolgáltatás 

nem lehetséges 

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

megemelhetik. 

Az utazás megengedett területe 

A gépkocsi az Egyesült Arab Emirátuson kívülre nem vihető.  

Komppal való átkelés nem megengedett. Ügyeljenek arra, hogy az állami, aszfaltozott utakat 

használják. 

Az útdíj (Toll ) helyben fizetendő, ennek elmulasztásából eredő bírságot nem téríti a szerződő fél. 



Egyebek 

 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. 

Hosszú távú bérlés esetén (30 nap, USA/Kanada 56 nap) 2 vagy több autóbérlő utalványt kell 

kiállítani, amit a bérlés megkezdése előtt kell átadni. Ezek után 2 vagy több bérleti szerződést 

köttetik. Néhány autókölcsönző partnernél előfordul, hogy 30 nap elteltével az autót a legközelebbi 

átvételi helyre kell vinni és a bérleti szerződést újra megkötni. 

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) 

Nincs stornó költség a bérlés megkezdése előtti 24 óráig. 

Az autóbérlés során felmerülő következő költségeket a DERTOUR Ferienwagen nem téríti:  

-közlekedési szabálysértés vagy bűncselekményekből eredő károk, bírságok,  

-parkoló díjak,  

-vontatási költségek,  

-szállás meghosszabbítás,  

-telefon költségek. 

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. 

Kérjük, vegye figyelembe, ha a gépkocsi átvétele munkaidőn túl történik, akkor ennek a díját is a 

bérlőnek kell fizetni. 

A kiválasztott bérautó csak az előre könyvelt átvétel napján áll rendelkezésére. Amennyiben az Ön 

hibájából késik az átvétel, a következő nap már nem garantált a kiválasztott autó. Kérjük, ebben az 

esetben mindig egyeztessen a bérlőcéggel, hogy továbbra is tartsák a megrendelt autót. 

 Ünnepnapon néhány állomás zárva tart vagy korlátozott nyitva tartással működik. A gépkocsi 

bérlését megelőzően tájékozódjon a kölcsönző bérbevétel időpontjában érvényes nyitvatartási 

idejéről. 

 7 nappal a bérbevétel időpontja előtt az iroda egy voucher állít ki az Ön számára. Amennyiben nem 

kapná meg úgy fax/email útján kérésére az iroda elküldi. 



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

szabja meg. 

 


