Cennik najmu

samochodu campingowego 2018
Okres

7-14
dni

15-21
dni

22 i wiecej

(sezon)

Fiat Ducato
Forster T 699 VB

Niski

370

350

320

2.0 MultiJet 115 KM, napęd na przód
Rok produkcji 2015, 6-cio osobowy,
TV+DVD, Antena DVBT, 2 x klimatyzacja.
Zestaw niezbędnych akcesoriów

Średni

440

420

400

Wysoki

470

450

420

Niski

370

350

320

Średni

440

420

400

Wysoki

470

450

420

1-2
dni

3-7
dni

8-14
dni

>14
dni

200

180

160

140

Opis samochodu

Fiat Ducato
WEINSBERG

2.3 Multijet 130 KM, Rok produkcji 2014
6-cio osobowy
TV + DVD, 2 x klimatyzacja
Zestaw niezbędnych akcesoriów

Fiat Talento (Bus)
EcoJet 145 km , Rok produkcji 2016
8 osobowy

- opłata serwisowa 300 zł netto
- ceny netto za dobę (VAT 23%),
- sezon niski: luty, marzec, listopad, grudzień,
- sezon średni: kwiecień, maj, październik,
- sezon wysoki: czerwiec-wrzesień i weekend
majowy,
- w okresie wakacji (sezon wysoki) najem tylko
pełnymi tygodniami od soboty do soboty,
- opcja wynajmu krótszego niż 7 dni po
indywidualnym uzgodnieniu.
Stan wydawanego samochodu
- czysty wewnątrz oraz z zewnątrz,
- pełny zbiornik paliwa, pełny zbiornik płynu
spryskiwaczy,
- pełna 1 butla gazowa,
- zbiornik wody czystej 100%,
- płyn do toalety 375 ml,
- wyposażenie kempingowe (przyłącze 230v,
najazdy oraz inne),
- ubezpieczenie AC/OC/ NW + Assistance.
Wydanie/zwrot samochodu
- wydanie/zwrot następuje w godzinach 15 - 19
w dni powszednie,
- w soboty w godzinach 10 – 13,
- zwrot pojazdu w niedzielę niemożliwy,
- do umowy potrzebne są: dowód osobisty, prawo
jazdy,
- wydanie następuje po wpłaceniu wszelkich
należności,

dni

- zbiornik paliwa: pełny,
- zbiorniki czysta woda/ brudna / kaseta WC - puste,
- szkody powinny być uprzednio zgłaszane,
- możliwość bezpłatnego pozostawienia własnego
samochodu na czas wynajmu campera.
Kaucja i zaliczka
- wysokość kaucji 5000 zł (gotówka, przelew),
- kaucja rozliczana na podstawie protokołu
zdawczo/odbiorczego i zwracana do 7 dni
roboczych,
- wypożyczający musi mieć ukończone 25 lat
i minimum 3 lata prawo jazdy kat. B,
- kaucja zostaje rozliczona na podstawie protokołu
zdawczo/ odbiorczego,
- zaliczka wynosi 30% kwoty całego najmu.
Wyposażenie dodatkowe
- dodatkowa butla gazowa - 100 zł
- stół i sześć krzeseł kempingowych - 250 zł
- wyposażenie kuchenne - 100 zł
Opłaty dodatkowe
- opróżnienie toalety chemicznej - 200 zł
- czyszczenie tapicerki - od 250 zł
- dowóz do klienta - do ustalenia
- wydanie/ odbiór poza wyznaczonymi godzinami 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę
- zwrot pojazdu po upływie czasu trwania umowy 100zł za każdą rozpoczętą godzinę
- opłata za tankowanie pojazdu - 100 zł za usługę
+ wartość zatankowanego paliwa x 2

