
Az árak és bérleti feltételek változtatásának jogát fenntartjuk.   
* A hétvégi teherautó bérleti díjak egységesen 800 km-t tartalmaznak.  
A teherautó bérlés árai a hétvégi díj kivételével napi díjak, forintban értendőek, és az ÁFA-t 
nem tartalmazzák.   
  
  
Kaució: A teherautó bérlés során a kaució gépjármű kategóriától függően 150.000 - 300.000 
Ft-ig terjed és a várható bérleti díjjal együtt előre fizetendő (havidíj esetén minimum 1 havi 
bérleti díj).  
Autópálya matrica: A 3,5 tonna megengedett össztömegű bér tehergépjárműveink esetében 
a bérleti díj tartalmazza a Magyarország területén érvényes e-matrica költségét. Ezen felül a 
bérelt jármű úthasználati díjait a bérleti díj nem tartalmazza, a teherautó bérlés alatt 
felmerült ezen költségeket a bérlő köteles megfizetni.  
Útdíj: A 3,5 tonna feletti megengedett össztömegű bér tehergépjárműveinkben nincsen 
semmilyen beépített útdíj-fizető eszköz, a bérleti díj nem tartalmazza az e-útdíj költségét, ezt 
a bérlő közvetlenül köteles megfizetni a hatóságok részére.  
Munkaidőn kívüli kiszolgálás: 2.000 Ft + ÁFA/ alkalom teherautó bérlés esetén.  
Hólánc: Kívánságára a teherautó bérléshez hóláncot biztosítunk, melynek részleteiről kérjük, 
érdeklődjön a kollégáinknál.  
Rakományrögzítés: Rakományrögzítő hevedert kívánság esetén tudunk biztosítani a bérelhető 
teherautóhoz.  
Üzemanyag utántöltés: Amennyiben a bérlő a teherautót nem tele tankkal hozza vissza, a 
hiányzó üzemanyagon felül 12.000 Ft + ÁFA utántöltési díjat számolunk fel a teherautó bérlés 
díjához.  

EGY HÓNAPOT MEGHALADÓ TEHERAUTÓ BÉRLÉS ESETÉN KÉRJE EGYEDI AJÁNLATUNKAT!  
  
NAPI BÉRLÉS  
HOGYAN MŰKÖDIK A TEHERAUTÓK NAPI BÉRLÉSE?  
  

 Teherautó bérléssel foglalkozó értékesítőink segítenek Önnek, hogy a kiválasztott 
jármű szabad-e a kívánt időszakban.  
 A teherautó bérlés tarifatáblázata (mely napi nettó díjakat tartalmaz) alatt találja a 
bérlésre vonatkozó megrendelő lapunkat. Ezt küldje el kitöltve a részünkre.  
 Bérelhető teherautóinkat kizárólag budapesti telephelyünkön tudjuk átadni és 
átvenni. A teherautó átvétele előtt fizetendő a kaució és a várható teherautó bérlés díja. 
Napi teherautó bérlés esetén a kaució „I.” és „II.” kategóriás teherautó esetén 100.000,- 
Ft, „II.+” és „III.” kategóriás teherautó esetén 250.000,- Ft.  
 Ha még nem bérelt tőlünk, akkor az első teherautó bérlés alkalmával egy banki 
tranzakció mindenképpen szükséges. Ez lehet utalás, vagy bankkártya. Utalás esetén az 
összeget látnunk kell a számlánkon a teherautó átadása előtt, bankkártya esetén azonnal 
vihető a bérelni kívánt gépjármű.  
 Teherautó bérlés esetén a bérelhető gépjárműveket munkanapokon, 6:00 -tól  17:00-
ig tudjuk átadni. Szombat 9:00 -tól  13:00-ig.  
 Teli tankkal adjuk és teli tankkal várjuk vissza a bérelt teherautókat. 1 km-es 
környezetünkben több fajta üzemanyagtöltő állomás is található. Kérjük ezeknél tankolja 
tele a teherautót, közvetlenül a vissza hozatal előtt.  



 Munkaidőben díjmentesen vesszük vissza a bérelt teherautókat. Lehetőség van nyitva 
tartási időn kívül is visszahozni a bérelt gépjárművet. Non-stop portaszolgálatunk délután 
17 óra és reggel 6 óra között, valamint hétvégenként egész nap, 2.000,- Ft + 
ÁFA/alkalom/gépjármű díjon tud segíteni az átvételben. Portaszolgálatos átvétel esetén a 
teherautó bérlés pénzügyi elszámolása a következő munkanapon történik meg.  

  
  
  
BÉRLETI FELTÉTELEK  
A teherautó bérléshez szükséges papírok:  
CÉGEK ESETÉN:  
Cégkivonat (6 hónapnál nem régebbi)  
Aláírási címpéldány  
Meghatalmazás (ha nem az aláíró köti a szerződést)  
Szerződő személyigazolványa  
Gépkocsi vezető személyigazolványa és jogosítványa 
MAGÁNSZEMÉLYEK ESETÉN:  
Személyigazolvány és jogosítvány  
Lakcímkártya  
Érvényes és működő bank- vagy hitelkártya (VISA, 
EC/MC)  
Adókártya  
  
Vezetési feltételek: Betöltött 21 éves életkor, legalább 1 éves a bérelni kívánt 
járműkategóriára érvényes vezetői engedély.  
  
Bérleti díj: A teherautó bérlés díja tartalmazza az árlistában meghatározott km használatot,- 
amely használat felett külön km díjat számolunk fel - a teherautó karbantartási költségeit, a 
súlyadót, a kötelező és Casco biztosítás díját - az önrész kivételével. A teherautó bérlés 
minimális bérleti ideje B kategóriás járművek esetén 1 nap, C kategóriás járművek esetén 7 
nap, amely a gépkocsi átadásától számított 24 illetve 168 órát tartalmazza. A bérelt teherautó 
átadási időpontjához számított 1 órás késés után, plusz 1 napi bérlési díjat számolunk fel. A 
teherautó bérlés hétvégi díjszabása pénteken 12 óra, és a rákövetkező hétfő reggel 9-óra 
között alkalmazható. Hétvégi díjtétel nem vonható össze semmilyen más díjszabással. A 
bérelt teherautó késedelmes visszaadása esetén az egész bérleti idotartam, napi bérleti díjjal 
kerül elszámolásra.  
Egy hónapot meghaladó teherautó bérlés esetén kérje egyedi árainkat.  
  
  
  
  
  
Fizetési feltételek: A teherautó bérlés díja teljesíthető készpénzzel, bankkártyával, illetve 
banki átutalással.  
Letéti díj: A teherautó bérlés letéti díjának összege kategóriánként eltérő, teljesíthető banki 
átutalással, vagy készpénzben.  
Biztosítási feltételek: Teherautó bérlés esetén a bérlő kártérítési kötelezettsége saját hibás 
baleset (törés, totál-, lopáskár) esetén a következő:  



 töréskár esetén az önrész 10%-a, de minimum  
o B kategóriás teherautó bérlés esetén 150.000 Ft.  
o C kategóriás teherautó bérlés esetén 200.000 Ft.  

 Lopás és totálkár esetén az önrész (amennyiben a bérlő kizárható a lopásból) a 
gépjármű kárkori értékének a 10%-a.  

A teherautó bérléssel kapcsolatos részletes biztosítási feltételeket az Általános Bérleti 
Feltételek tartalmazza.  
Assistance: A teherautó bérlés időtartama alatt történő műszaki meghibásodást a mentési 
szolgálatunknál (---------------) kell jelezni, ezen a telefonszámon kérhet intézkedést a javítással 
kapcsolatban. A mentési szolgálat a hiba jellegétől függően dönt a javítás módjáról.  
Külföldre való távozás teherautó bérlés során: A DIX Rent gépjárműveivel Magyarországon 
kívül, kizárólag az alábbi országokba lehet menni: Ausztria, Németország, Csehország, 
Szlovákia, Lengyelország, Szlovénia, Horvátország.  
  
  
  
 


