CENNIK

Camper

Camper A +++
model 2014
Globebus I4
ekskluzywny Camper
w wersji wyposażenia
VIP
4 komfortowe miejsca do
jazdy i spania (dwa
łóżka z funkcją czytania
książek i oglądania TV,
DVD),
salon dla 5 osób
Kategoria prawa jazdy B
od min. 3 lat
wiek od 26 lat

Sezon

Jednorazowa
kaucja
zwrotna

Jednorazowa
opłata
serwisowa

od 7
do 14
dni

Wysoki

od 15
powyżej
do 21
22
dni
dni
cena za dobę

550

530

510

468

450

434

413

398

383

weekend majowy,
czerwiec – wrzesień,
brak limitu km
Średni
kwiecień – maj,
październik, weekend Boże
Narodzenie i Nowy Rok

5 000

400

limit dzienny: 200 km,
każdy kolejny km 0,75 zł
Niski
listopad – marzec

limit dzienny: 200 km,
każdy kolejny km 0,75 zł
Wystawiamy FV, powyższe ceny są cenami netto w PLN (VAT 23%), za wyjątkiem kaucji, która jest kwotą
brutto. Rezerwacja polega na wpłacie min. 30% wartości całego okresu wynajmu czyli:
- 30% x ( jednorazowa opłata serwisowa + liczba dni wynajmu w danym sezonie ) opłata ta jest bezzwrotna
- resztę kwoty + kaucję należy wpłacić na min. 14 dni przed okresem wynajmu Campera
- kaucja zostanie zwrócona po okresie wynajmu, standardowo do 10 dni
Wolne terminy: od 28.07 do 14.08 (17 dni) i od 25.08
Rezerwacja od 15.08 do 23.08 (8 dni)
GRATIS winiety 2014: Austria do 1 września, Czechy do 1 sierpnia, Słowenia do 1 sierpnia.
Jednorazowa opłata serwisowa obowiązkowa przy każdym wynajmie 400 PLN netto obejmuje:













szkolenie z zakresu obsługi i eksploatacji Campera,
parkowanie samochodu Klienta na parkingu strzeżonym,
jedną butlę z gazem BP light,
jedną butelkę płynu do toalety chemicznej,
dwie rolki papieru do toalety chemicznej,
napełnienie zbiornika z wodą na drogę do 20 litrów,
sprawdzenie stanu technicznego wg. listy 38 punktów kontrolnych,
mycie wewnątrz i na zewnątrz campera,
pełny bak paliwa,
pełny zbiornik płynu do spryskiwaczy,
pusty zbiornik na brudną wodę.

Cennik PLN netto:












dowóz campera do Klienta liczone w obydwie strony do Klienta stawka … zł/km
dodatkowa butla z gazem
rolka papieru toaletowego do toalety chemicznej
dodatkowa butelka płynu do toalety chemicznej
wypożyczenie zestawu turystycznego: stół + 4 krzesła
wypożyczenie wyposażenia kuchennego: garnki, szklanki, sztućce
czyszczenie toalety chemicznej
uzupełnienie zbiornika paliwa 6zł/litr + …. usługa
wypożyczenie na tydzień aktualnej nawigacji TomTom GO LIVE CAMPER & CARAVAN EUROPA
parking strzeżony samochodu Klienta GRATIS
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