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1. Nekünk való egyáltalán ez a nyaralási forma?

Kicsit  meglepő lehet,  de mégis  ez az első kérdés,  amit  fel  kell  tennie önmagának,  amikor egy 
lakóautós  nyaralás  gondolata  megfordul  a  fejében.  Nem  egy  érdeklődőt  beszéltünk  már  le  a 
bérlésről,  amikor  kiderült,  hogy  egészen  más  elképzelései  vannak,  mint  amit  ez  a  nyaralás 
nyújthat.  Időről-időre az emberek felkapnak üdülési,  nyaralási  formákat,  amik divattá válnak,  de 
nem valók mindenkinek.  Hányan indultak el  síelni  úgy,  hogy nem szerették a telet,  és fel  sem 
merték csatolni  a lécet? Aztán csalódás,  rosszabb esetben sérülés lett a vége.  Hányan várták, 
hogy végre kikössön a vitorlás hajó, mert a tengeri  betegség miatt nem tudták élvezni az Adria 
csodáit? Miért  nevezne be valaki  egy rafting túrára,  ha fél  a víztől,  vagy miért  vállalkozna egy 
hegymászó kalandra, ha tériszonya van?
Lakóautózni  is csak az menjen, aki  nem akar egy helyben nyaralni,  aki egy szálloda nyugalma 
helyett egy kicsit kalandosabb, lazább, szabadabb csavargásra vágyik. Igaz, ebben az esetben az 
all inclusive ellátásról magunknak kell gondoskodni. 
A  bérbeadók  is  jobban  szeretik  az  elégedett,  visszatérő  vendégeket,  akikkel  már  félszavakból 
megértik egymást, akik másoknak is ajánlják a céget, és hozzák a barátaikat is. 
Nyugodtan  beszélje  meg  a  bérbeadóval,  hogy  mik  az  Ön  elvárásai,  egy  tisztességes  és 
elkötelezett  lakóautós  el  fogja  mondani,  hogy  mire  számíthat.  Ha  Ön  később  csalódott, 
elégedetlen, és úgy érzi, hogy feleslegesen dobott ki egy rakás pénzt, az a bérbeadó cégnek sem 
jó referencia.   

2. Milyen szempontok szerint válasszam ki a megfelelő lakóautót?

A legfontosabb, amit szem előtt kell tartania, hogy a lakóautó először lakás, aztán autó. Sokkal 
fontosabb, hogy Ön és a családja vagy a barátai hogyan tudnak elhelyezkedni a lakótérben, mint 
az, hogy hány lóerős a motor. A komolyabb bérbeadó cégek járművei FIAT vagy FORD bázisra 
épültek, és műszaki paramétereik alig térnek el egymástól. Az autók általában teljes terheléssel is 
képesek tartósan 100-120 km/h sebességre 10-13 l-es fogyasztás mellett. Extra teljesítményt ne 
várjon egy bérautótól, de ez a nyaralási forma nem is a rohanásról szól.
A  lakótér  kialakítására  számtalan  variáció  létezik.  Minden  lakóautóban  alapfelszerelés  a 
gáztűzhely, a mosogató, a hideg és a meleg víz-ellátás, a mosdó, a WC, a tusoló és a fűtés. A 
felsorolásból  is  látszik,  hogy  az  autó  egy  garzonlakás  minden  kényelmével  rendelkezik. 
Bérautóként általában jól bevált típusokat alkalmaznak, de Önnek lehetnek speciális szempontjai, 
ezért ne kössön szerződést úgy, hogy előtte nem nézte meg alaposan kívül-belül az autót! Az a 
legjobb, ha az egész család megismerkedik a kiszemelt járművel. Sok kérdésükre azonnal választ 
kaphatnak,  és  könnyebb  lesz  megbeszélni,  hogy  hogyan  lakják  be  a  járművet,  és  hogyan 
készüljenek együtt az utazásra. 
A kiválasztás legfontosabb szempontja a férőhelyek száma. Minden más csak utána következhet.

3. Hányan utazhatunk, és hányan aludhatunk az autóban?

Hogyan? Ez a két szám nem azonos? Hát nem mindig. Újabban az utazók számát a maximális 
tömeg is behatárolja, ami nem lehet nagyobb 3500 kg-nál. Így aztán előfordulhat, hogy ugyan hat 
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fekhely van az autóban, de csak négyen vagy öten lehetnek az utazók. Legyen ez felnőtt vagy 
gyermek,  csak  annyian  utazhatnak,  ahány  fő  számára  gyárilag  beszerelt  biztonsági  öv  van  a 
lakóautóban. A 12 év, vagy 150 cm alatti gyermekek számára a biztonsági gyerekülés használata 
kötelező!  Bármit  mond a bérbeadó,  nem érdemes trükközni.  Kizárólag a forgalmi  engedélyben 
feltüntetett férőhely szám a mérvadó, és a rendőr is ezt fogja ellenőrizni.  A felelősség a bérlőé, és 
a büntetés is.
Az sem mellékes, hogy mit, mennyit és hogyan pakolhatunk egy lakóautóba. A 3500 kg-ot nem 
léphetjük túl, ezért egy hosszabb út előtt célszerű megtervezni, hogy mi jön és mi marad. 
A nyugodtan pihenni csak megfelelő méretű és kialakítású fekhelyeken lehet. Képzelje el, milyen 
emlékei  maradnak  annak  a  nyaralásról,  akinek  két  hétig  egy  szűk  priccsen  kell  tölteni  az 
éjszakákat. 
Ne mulassza el megkérdezni az ágyak méretét, és ha nem kap pontos választ, inkább mérje meg 
Ön! Az ágyak hossza 180 és 220 cm között változhat, és néhány cm hiánya is elég ahhoz, hogy 
elrontsa  a  nyaralást.  Minden  lakóautónak  van  maximális  és  optimális  férőhely  száma.  Mi  a 
különbség? Optimálisan annyian férnek el, ahány fix fekhely van egy autóban. Ez általában 2-4 
ágyat jelent, amik mindig, a belső berendezés átalakítása nélkül is rendelkezésre állnak. Az étkező 
alakítható át úgy, hogy további egy vagy két fekhelyet nyerhetünk, és így jön össze a maximális 
férőhely szám. Ez a megoldás minden este pakolással jár, és a darabokból összerakott fekhely 
sem  lesz  a  legkényelmesebb.  Ha  teheti,  válasszon  olyan  berendezésű  lakóautót,  amelyben 
mindenkinek külön fekhely jut! Ha erre nincs mód, akkor kérje meg a bérbeadót,  hogy mutassa 
meg, hogyan kell összerakni a kiegészítő fekhelyet, és győződjön meg róla, hogy annak minden 
alkatrésze benne van-e az autóban! 

4. Én is tudom ezt a járművet vezetni?

Bármennyire is hihetetlen, a lakóautók személyautónak minősülnek, és ennek számos előnye van. 
A  legfontosabbak,  hogy  „B”  kategóriás  jogosítvánnyal  vezethetők,  a  személyautós 
sebességhatárokon  belül  lehet  velük  közlekedni,  és  az  autópálya  díjak  is  barátságosabban 
alakulnak, mint a nagyobb járművek esetében.  Az autó teherautós mérete azért némi óvatosságra 
int.  Egy  bérautó  általában  az  alábbi  maximális  paraméterekkel  rendelkezik:  hossz:  700  cm, 
szélesség: 235  cm, magasság: 320 cm.
Vezetéséhez szükséges valamennyi rutin és megfontoltság, ezért a bérbeadók általában kikötnek 
néhány év vezetői gyakorlatot (2 év), és egy alsó korhatárt (25 év), ami alatt nem járulnak hozzá 
az autó vezetéséhez,  és ezt szerződésben is rögzítik.  Azért  nem kell  megijedni!  A lakóautókat 
műszaki  és  ergonómiai  szempontból  úgy  alkották  meg,  hogy  nagyon  felhasználóbarát  módon 
segítsék a vezetőt a jármű könnyű irányításában. Ha Ön még soha nem vezetett személyautónál 
nagyobb  járművet,  nyugodtan  beszélje  meg  a  bérbeadóval,  hogy  mikor  tud  egy  próbaútra 
lehetőséget  biztosítani.  Kérjen  tanácsot!  Tapasztalt  lakóautósként  bizonyára  szívesen  el  fogja 
mondani Önnek, hogy mire kell figyelnie vezetés közben, és mik a legfontosabb veszélyforrások. 
Néhány  km  alatt  meg  lehet  barátkozni  a  járművel,  de  a  méreteiről  soha  nem  szabad 
megfeledkezni!  Senki  sem  született  lakóautó  pilóta,  valószínűleg  Ön  sem.  Bonyolultabb 
manőverekhez, tolatáshoz feltétlen kérjen segítséget! A baj többnyire a túlzott magabiztosságból 
fakad.

5. Melyik időszak lenne a legmegfelelőbb a lakóautós túránk számára?

Mondhatnánk  azt  is,  hogy  bármelyik,  amikor  idejük  és  kedvük  van  hozzá,  hiszen  az  autók 
többnyire  téli  használatra  is  alkalmasak,  de  ez  nem  lenne  teljesen  igaz.  Amennyiben  Önnek 
iskolás gyermekei vannak, az utazási lehetőségei az iskolaszünetek időszakára korlátozódnak. A 
nyári szünet minden bérbeadónál a főszezon. Ekkor a legmagasabbak az árak, és általában egy 
hét, tíz nap minimális bérlési  idő is ki van kötve. Szerencsésebb eset,  ha szabadon eldöntheti, 
hogy  mikor  utazzon,  így  az  úticél  lehet  a  döntő  érv  az  időpont  kiválasztásában.  Egy  Norvég 
túrához  a  július,  augusztus  ideális  lehet,  viszont  augusztusban  Olaszországot  messze  el  kell 



kerülni,  mert  akkora  a  zsúfoltság.  Aki  a  déli  tengerpartokat  választja,  annak  a  május  és  a 
szeptember is tökéletes lehet, és sokkal olcsóbban megússza a bérlést. Egy párizsi városlátogató 
túrához viszont  az elő-  vagy az utószezon is kitűnő alkalom,  ráadásul  ekkor  a legolcsóbbak a 
bérleti díjak, és könnyebb szabad autót szerezni. A téli lakóautózás sem megoldhatatlan feladat, 
csak jobban rá kell készülni. 
Ha szeretné kipróbálni, hogy mennyire tetszik Önnek és családjának a lakóautózás, arra elég egy 
hosszú hétvége is. Erre a bérbeadók többnyire csak szezonon kívül tudnak lehetőséget biztosítani. 

6. Mit tartalmaz a bérleti díj, és milyen egyéb költségek merülhetnek fel?

Nagyon fontos, és még a szerződéskötés előtt tisztázandó ez a kérdés. A bérbeadók a szezontól 
függő napi  bérleti  díjat  állapítanak  meg,  és kikötnek  minimális  bérlési  időtartamot.  Több  hetes 
bérlés esetén a napi bérleti  díj  többnyire csökken.  A főszezoni  napi bérleti  díjak általában nem 
tartalmaznak km korlátozást, előfordul azonban, hogy átlagos napi limitet határoznak meg, (pl. napi 
300 km) ami átlépése esetén már külön km-díjat kell fizetni, ami egy hosszabb körutazás esetén 
igen tetemes összeg lehet.  Érdemes előre kalkulálni  vele, nehogy meglepetés érje Önt az autó 
visszaadásakor.  A bérleti  díj  burkolt  növelésének  számos  módja  van.  A szolgáltatást  fel  lehet 
darabolni úgy, hogy a végén szinte áttekinthetetlenné válik, hogy mennyit is kell fizetni valójában. 
Ha túlságosan alacsony a bérleti  díj a piaci átlaghoz képest, akkor kezdjen el gyanakodni, hogy 
valami más jogcímen fognak jelentkezni a költségek. Mi lehet ez? Jármű előkészítési  díj, külső, 
belső takarítás, WC ürítés, biztosítási díjak, gázpalackok töltése, WC kemikália ára, téli csomag, 
kerékpártartó, kemping bútorok vagy TV, DVD bérleti díja, stb. Ezek egy részéért természetesen 
csak akkor kell fizetni, ha Ön igénybe is veszi a szolgáltatást. Kérdezze meg, hogy mi tartozik az 
alap felszereléshez,  és miért  kell  külön fizetni.  Nagyon  fontos,  hogy vegye számba az összes 
költséget,  és vetítse  egy  napra,  hogy  a különböző  ajánlatok  jól  összehasonlíthatóak  legyenek. 
Tisztázza a bérbeadóval azt is, hogy mit kell előre és mit utólag fizetnie. A félreértések mindkét fél 
számára kellemetlenek lehetnek, és Önnek sok pénzébe kerülhetnek.

7. Mire figyeljek a bérleti szerződés megkötésekor?

Soha ne béreljen úgy lakóautót, hogy nem köt bérleti szerződést a bérbeadóval! Ezen a piacon is 
vannak kalózok, akik „baráti alapon” kölcsönöznek Önnek egy autót olcsón, ami aztán tragikusan 
drága  lehet  egy  baleset  esetén,  ha  nem  fizet  a  biztosító,  és  az  Öné  minden  felelősség.  Ne 
kockáztasson! A bérbeadó cégek általában egy igen részletes, jogilag helytálló, minden lehetséges 
esetre kiterjedő bérleti szerződést kötnek az ügyféllel. 10-12 milliós járművekről van szó, ezért nem 
lehet elég komolyan kezelni ezt a témát. Soha ne írjon alá olyan szerződést, amit nem olvasott el! 
Lehetőleg  kérje  el  előre  a  szerződést,  hogy  legyen  ideje  áttanulmányozni,  és  ha  valami  nem 
világos,  tegye  fel  a  kérdéseit.  Amennyiben  változtatni  szeretne  valamin,  vagy  ki  szeretné 
egészíteni a szerződést,  beszélje meg a bérbeadóval, ha nem sérti az ő érdekeit, biztosan bele 
fog egyezni. Ha nagyon egyoldalúnak találja a szerződést, amely kizárólag a bérbeadó érdekeit 
tükrözi, inkább ne írja alá, és keressen egy tisztességes céget, akinek fontos az Ön elégedettsége 
is.
Ne feledje, bármilyen vitás eset merül fel, a bérleti szerződés lesz az az elsődleges dokumentum, 
amire hivatkozhat, amely szerint Ön a jogait érvényesítheti

8. Mire való a kaució és mire nyújt fedezetet?

A kauciót,  más  néven  a  letétet  az  autó  átvételekor  kell  kifizetnie,  és  sérülés,  valamint  hiány 
mentesen  visszahozott  jármű  esetén  a  jármű  visszaadásakor  kaphatja  vissza.  Mindenképpen 
kérjen róla átvételi elismervényt! A kaució mértéke 200-300 ezer Ft, ami elsőre nagy összegnek 
tűnik, de cserébe a  bérbeadó egy 10-12 milliós lakóautót bocsájt az Ön rendelkezésére. A kaució 
bármilyen, a bérbeadónak okozott kár fedezetéül szolgál. Ilyen lehet például a Casco biztosítás 



önrésze,  amit  a bérlő  hibájából  az autóban keletkezett  kár  megjavítására  kell  kifizetni.  Vagy a 
kisebb sérülések, melyek javítási költsége nem éri el a biztosítás minimális önrészének mértékét. 
Amennyiben Ön tönkreteszi vagy elveszíti az autó valamely tartozékát, felszerelési cikkét vagy a 
belső berendezésben okoz kárt, a kártérítés összegét is a kaucióból fogja levonni a bérbeadó. Az 
utólagos levonás mértéke, a kár megállapítása számos vitára ad okot, ezért amit lehet, célszerű 
előre tisztázni. 
Soha ne vegyen át lakóautót részletes leltárlista és az autó sérüléseit rögzítő átvételi jegyzőkönyv 
nélkül, amit mindkét félnek alá kell írnia. Egy beárazott leltárlistából pontosan megtudhatja, hogy 
mekkora  levonás  jár  azért,  ha  például  elveszíti  a  kocsiemelőt  vagy  a  szerszámkészletet. 
Természetesen lehetnek előre nem beárazható sérülések is. Számítson rá, hogy ha a kár értéke 
azonnal  nem állapítható  meg,  például  a  javító  cégtől  árajánlatot  kell  kérni,  vagy  a  kárfelvételi 
eljárást le kell folytatni, akkor a bérbeadó a kauciót részben vagy teljes egészében visszatarthatja 
addig, amíg a pontos elszámolás el nem végezhető.

 
9. Milyen biztosítással kell rendelkeznie egy lakóautónak, és az mire terjed ki?

A  legfontosabb:  Soha  ne  béreljen  olyan  autót,  aminek  nincs  külföldön  is  érvényes  kötelező 
felelősség biztosítása, és legalább azokra az országokra érvényes Casco biztosítása, ahová Ön 
utazni szeretne! Ha ezt nem veszi figyelembe, óriási felelőtlenséget követ el. A bérbeadó cégek 
természetesen rendelkeznek a szükséges biztosításokkal, de azért ezek érvényességéről nem árt 
tájékozódni.  A  kötelező  biztosítás  érvényességét  a  forgalmi  engedélyben  található  szelvényen 
kívül  egy úgynevezett  nemzetközi  zöldkártyával  is  igazolni  kell,  amit  közúti  ellenőrzéskor  vagy 
határátlépéskor elkérhetnek. A Casco biztosítás a saját hibás károk enyhítésére nem kötelező, de 
feltétlen ajánlott. A lakóautók magas értéke miatt a biztosítás önrésze sem csekély. Általában 200 
ezer Ft, vagy a kárösszeg 10%-a közül a magasabb érték, vagyis a kisebb értékű károkat teljes 
egészében  Önnek  kell  megtérítenie.  Érdemes  nagyon  odafigyelni  arra,  hogy  a  biztosítás  mely 
esetekre  nem terjed  ki,  és mikor  tehető  kizárólag  Ön felelőssé.  A Casco biztosítás  nem vállal 
felelősséget  a  kocsiban  hagyott  tárgyakra,  az  Önök  személyes  holmijaira.  Ezekre  kiegészítő 
biztosítást  ajánlunk,  amit  a lakóautóban utazó személyek  balesetbiztosításával  együtt  célszerű 
megkötni. Az EU országokba utazók számára  feltétlenül javasolt az Európai Egészségbiztosítási 
Kártya kiváltása (nemzetközi TAJ kártya), amely a Magyarországon  ingyenesen igénybe vehető 
orvosi ellátást terjeszti ki az Unió államaira is. A kártya az OEP-től felnőttek és gyerekek számára 
is igényelhető.

10. Hogyan tudom majd kezelni a lakóautó berendezéseit?

Egy lakóautó jóval összetettebb szerkezet, mint egy személyautó, de alapfokú műszaki érzékkel 
már el lehet boldogulni a kezelésével. Az alváz gyártója részletes használati utasítást és kezelési 
kézikönyvet  ad  az  autóhoz,  amit  magyar  nyelven  is  meg  kell  kapnia.  Erről  az  importőrnek 
gondoskodnia kell. Apróbb javítások, mint egy biztosíték vagy egy izzó csere ez alapján önállóan is 
elvégezhető.  Bonyolultabb javításokra semmiképpen sem vállalkozzon,  még akkor  sem,  ha Ön 
szakember, bízza ezt szakszervizre. A lakótérben az otthonról jól ismert berendezések köszönnek 
vissza, kezelésük viszont esetenként jelentősen eltérhet a megszokottól.  A lakótér,  a tőle elvárt 
funkcióknak  megfelelően  önálló  gáz,  víz,  szennyvíz,  elektromos  és fűtési  rendszerrel,  valamint 
egyre  gyakrabban  légkondicionáló  berendezéssel  is  rendelkezik.  A  készülékek  kezelését, 
karbantartását,  a  lakóautóban  való  tartózkodás  és  utazás  szabályait,  biztonsági  előírásokat, 
praktikus  tanácsokat  a  felépítmény  gyártója  által  összeállított  részletes  kezelési  utasítás 
tartalmazza,  melynek  a  magyar  fordításáról  szintén  az  importőrnek  kell  gondoskodnia.  Ezt  a 
dokumentumot az autóval együtt meg kell kapnia. Ha a kézikönyv létezik elektronikus formában is, 
kérje  meg  a  bérbeadót,  hogy  küldje  el  Önnek.  Előzetes  tanulmányozása  sokat  segíthet  az 
ismerkedésben.  Nagyon fontos,  hogy nem csak elméletben,  hanem a gyakorlatban is meg kell 
tanulnia az autó kezelését. Szánjon rá elegendő időt! Különösen, ha először bérel lakóautót, ne 
hagyja az utolsó pillanatra! Az utazás megkezdése előtt egy-két héttel  egyeztessen időpontot a 



bérbeadóval, aki szívesen elmagyarázza, és a gyakorlatban is megmutatja Önnek a berendezések 
kezelését. Bizonyára Ön is szívesebben olvas izgalmas regényeket a nyaralása során, mint egy 
száraz használati utasítást.

11. Mire kell figyelnem az autó átvételekor?

Ha Ön eddig eljutott az olvasásban, akkor már majdnem mindent tud, amire figyelni 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 számba veszi. 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.

12. Mi a teendőm műszaki hiba esetén?

Amennyiben a lakóautó még nem múlt  el  két  éves,  akkor  érvényes rá a gyári  garancia és az 
assistance szolgáltatás. Ez nagyban megkönnyíti, és összehasonlíthatatlanul olcsóbbá teszi az Ön 
számára a probléma megoldását. Ezért is ajánlatos olyan autót bérelni, ami garanciális, még akkor 
is,  ha  ez  némileg  drágább.  Amennyiben  az  autó  mozgásképes,  biztonságosan  lehet  vele 
közlekedni,  valamint  a  meghibásodás  nem  lehet  további  károk  forrása,  akkor  célszerű  a 
legközelebbi szakszerviz  felkeresése és a hiba kijavíttatása. A szervizek listájának és a garancia 
füzetnek benne kell lennie az autóban, amit indulás előtt, a többi fontos dokumentummal együtt, 
mindenképpen ellenőrizzen!
Ha az autó mozgásképtelen, balesetveszélyes, vagy használata  további  meghibásodást okozhat, 
akkor az assistance szolgálatot kell értesíteni a megadott telefonszámon. Készüljön fel rá, hogy 
magyarul  nem  sokra  fog  menni  velük.  Általában  az  Ön  tartózkodási  helyét,  az  autó  típusát, 
rendszámát,  esetleg alvázszámát és a hiba okát fogják kérdezni valamelyik világnyelven. Ha ez 
gondot okoz, kérjen segítséget a bérbeadótól, azon az ügyeleti számon, amit rendkívüli esetekre 
meg kellett kapnia indulás előtt.  Amennyiben a hiba a helyszínen nem javítható, a legközelebbi 
szakszervizbe  szállítják  a  járművet.  Az  autó  biztonságos  tárolásáról,  az  utasok  és  csomagjaik 
elhelyezéséről, ha szükséges, szállás biztosításáról, esetleg a hazautazás megszervezéséről is az 
assistance-nak kell gondoskodnia.  
Fontos  tudnivaló:  Az  üzemanyag  pótlását  kivéve,  a  bérlő   semmilyen  esetben  nem köteles  a 
számlát készpénzben kiegyenlíteni az assistance szolgáltatónak.
Amennyiben olyan hiba következik be, ami garanciális keretek között nem rendezhető, a javítás 
szükségességét előzetesen egyeztesse a bérbeadóval, és mindenképpen kérjen számlát, amit a 
bérbeadó megtérít, kivéve, ha az Ön gondatlanságából vagy autófeltörésből származik a hiba vagy 
a sérülés. Önnek, mint bérlőnek, számolnia kell azzal,  hogy egy viszonylag új és rendszeresen 



karbantartott lakóautó is meghibásodhat, és erről a bérbeadó sem tehet. Mivel nagy értékről van 
szó, a  tulajdonos mindent el fog követni az autó állapotának, biztonságának megóvásáért, de egy 
rendkívüli helyzetben az Ön együttműködési készségére is feltétlenül szükség van.

13. Mit tegyek, ha bekövetkezik egy baleset?

Előzetesen annyi, hogy az adott ország segélyhívó számait tartsa könnyen elérhető helyen, hogy 
szükség  esetén  haladéktalanul  intézkedni  tudjon.  Ha bekövetkezett  a  baleset,  lehetőleg  kérjen 
rendőri  intézkedést.  Vannak  országok,  mint  pl.  Horvátország,  Románia,  Csehország,  stb.  ahol 
minden balesethez rendőrt kell hívni. Ne mozdítsa el az autót, és ne hagyja el a helyszínt addig, 
amíg erre a hatóság képviselője engedélyt nem ad, kivéve azt az esetet, ha személyi sérülés ezt 
indokolttá teszi.  Ne írjon alá, és a felelősség bizonyítására ne fogadjon el  semmi olyan idegen 
nyelvű iratot, amelyet nem ért, vagy nem tud lefordítani. Nagyon fontos, hogy töltse ki a másik féllel 
közösen a kék-sárga európai baleseti bejelentőt, aminek szintén kell lennie a kocsiban, és ennek 
egyik példányát őrizze meg. Tisztázza, hogy a másik félnek van-e, és ha igen, melyik biztosítónál 
érvényes biztosítása, jegyezze fel kötvényszámát. Ha a hatósági eljárás súlyosan sérti érdekeit, 
kérjen segítséget a nagykövetségtől vagy a konzuli szolgálattól. Ha ön a károkozó, jegyezze fel a 
károsult  adatait,  illetve  adja  meg  a  saját  személyi  adatait  a  másik  félnek.  Ha  ön  a  károsult, 
feltétlenül  jegyezze  fel  a  másik  fél  személyi  és  biztosítási  adatait.  Az  ott  megszerzett  adatok 
később a kárrendezést nagymértékben gyorsíthatják.  
Az  autó  feltörés  vagy  lopás  esetén  mindenképpen  a  rendőrségtől  kell  segítséget  kérnie.  Az 
intézkedésről,  a  keletkezett  károkról,  az  eltűnt  holmikról  feltétlenül  kérjen  jegyzőkönyvet,  mert 
kártérítési igényét másképpen nem fogja tudni érvényesíteni. Hazaérkezés után 8 napon belül be 
kell  jelenteni  az eseményt  a biztosítónak.  Ez a tulajdonos  dolga,  de előfordulhat,  hogy az Ön 
együttműködésére  is  szükség  lehet.  Arra  számítson,  hogy  amíg  nem  bizonyosodik  be 
egyértelműen,  hogy  ki  lesz  a  kárviselő  fél,  a  kár  nagyságától  függően  a  bérbeadó  a  kauciót 
részben vagy teljes egészében visszatarthatja. A biztosítási ügyintézés rendkívüli lassúsága miatt 
ez akár több hónapot is jelenthet.

13+1 Érdemes részletesen megtervezni az utazást?

A lakóautózás a szabadságról, a kötöttségek nélküli utazásról, a váratlan kalandokról szól, de az 
élmények  akkor  lesznek  teljesek,  a  szórakozás  akkor  lesz  felhőtlen,  ha  Ön  megfelelő 
helyismerettel  rendelkezik  az  adott  vidéken.  Fontos  tehát,  hogy  készüljön,  tájékozódjon,  és 
valóban  tervezze meg az utazást.  Nem arról  van szó,  hogy napra,  órára  lebontott  tervvel  kell 
nekivágni  az útnak,  ha így lenne,  pont  a legnagyobb varázsát,  a kötetlenségét  veszítené el  a 
nyaralás,  és  nem  különbözne  egy  szervezett  IBUSZ  körutazástól.  Nem  az  időt  kell  szorosan 
beosztania,  hiszen  az  az  Önök  kedve  szerint  alakítható.  Maradhatnak  tovább  egy  kellemes 
tengerparton, vagy otthagyhatnak egy várost hamarabb, ha csalódást okozott. Nem az a lényeg, 
hogy  mikor  utaznak,  hanem  az,  hogy  ahová  mennek,  ott  ismerjék  a  várható  körülményeket. 
Nagyon sok időt és felesleges kocsikázást takarít meg az, aki pontosan tudja, hogy a következő 
városban hol van a kemping, vagy hol talál lakóautó megállóhelyet, ahol üríteni és tölteni lehet. 
Nem árt tudni,  hogy mit érdemes megnézni az adott helyen, és azt hogyan lehet megközelíteni 
lakóautóval.  Az  útikönyvek  és  az  internet  rengeteg  hasznos  információval  szolgálnak,  mint 
ahogyan más lakóautósok úti beszámolóiból is számos ötlet meríthető. Tervezze meg előre, hogy 
mit  szeretnének  megnézni.  A  helyben  tájékozódás  időigényes  dolog  és  adódhatnak  nyelvi 
nehézségek is.

Kellemes, gondtalan és élményekben gazdag lakóautózást kívánunk!

A Levanter Lakóautó Kft. legénysége


