Cenník prenájmu autokaravanov na rok 2019

MIMO SEZÓNY

Marec
Apríl
Máj
ALPHA & BRAVO
(Polo-integrované Karavany LMC Breezer Lift H733G)
CHARLIE & DELTA
(Alcovné Karavany LMC Breezer A694G)

KASKO A PZP

Neobmedzené Km

September
Október
November

HLAVNÁ SEZÓNA

Jún
Júl
August

125,- €

150,- €

125,- €

150,- €

Žiadne skryté poplatky

Vrátane DPH

Základná cena prenájmu autokaravanu na jeden deň zahŕňa nasledujúce služby a kompletné vybavenie autokaravanu:
ü Úplné povinné poistenie občiansko-právnej zodpovednosti a KASKO GENERALI všeobecné & havarijné poistenie;
ü neobmedzené denne kilometre;
ü non-stop asistenčné služby našich dispečerov, poisťovacích agentov, ako tiež služba FIAT ASSISTANT;
ü diaľničná známka pre SR;
ü bezplatné parkovanie nájomcovho autokaravanu na stráženom parkovisku po dobu trvania prenájmu;
ü 2 stabilizačné opory pre umiestnenie autokaravanu na nerovnom povrchu;
ü predlžovací kábel s adaptérmi pre dobíjanie batérií;
ü 1x11 L plná plynová fľaša + 1 prázdna;
ü vodná hadica s úchytom pre čerpanie pitnej vody, alebo s lievikom;
ü 5 m externá markíza + vonkajší koberec;
ü kompletná sada kuchynského náčinia a riadu pre 5-6 osôb;
ü stacionárna TV s funkciou DVD a prehrávania video obsahu (lebo tablet 11‘‘);
ü 142 L chladnička so samostatnou mrazničkou + odsávač pár;
ü čistiace prostriedky na toaletu aj do kuchyne + obrúsky + toaletný papier + šitie + mnohé ďalšie vybavenie, ktoré robía hotel 5-hviezdičkový ...
Dodatočne je možné prenajať si aj ďalšiu kempingovú výbavu (od vysoko kvalitnej posteľnej bielizne, cez teleskop a nafukovací čln, až po rádiostanice, GPS,
bicykle či grily). Kompletnú ponuku nájdete na www.flying-dog.eu v sekcii Nadštandardná výbava.
Minimálna doba prenájmu. Čas prevzatia a vrátenia autokaravanu.
ü V Hlavnej Sezóne je minimálna doba prenájmu 7 a viac dní;
ü Mimo sezónu je možné si prenajať od 1 dňa.;
ü Autokaravan by mal byť prevzatý medzi 15:00 a 18:00 a vrátený medzi 9:00 a 12:00;
ü Prvý a posledný deň prenájmu – 50% zľava (považujeme za jeden deň);
ü Pri prenájmoch nad 11 dní – k dispozícii je pristavenie autokaravanu do 100 km od sídla prenajímateľa;
ü Pri prenájmoch nad 15 dní – k dispozícii je vyzdvihnutie zákazníka na blízkych letiskách (podľa dohody);
Zľavy:
ü " DVA TÝŽDNE" – pri prenájme na 14 a viac dní - 5% z ceny nájmu;
ü " TRI TÝŽDNE" – pri prenájme na 21 a viac dní - 7% z ceny nájmu;
ü „VERNÝ ZÁKAZNÍK“ - pri 1 a 2 opakovaní 5% z ceny prenájmu, pri 3. a nasledujúcom opakovaní - 10% z ceny prenájmu. Predpokladom na uplatnenie
vernostnej zľavy je nájomné najmenej 7 dní.
Kaucia (vratná záloha)
ü €1000 – pre občanov Slovenskej republiky a Rakuska;
ü €2000 – pre občanov iných krajín;
Kaucia slúži na zabezpečenie pokrytia prípadných nákladov, ktoré nemôžu byť pokryté poistením vozidla. Po následnom navrátení autokaravanu (načas a bez
poškodení), nájomca dostane naspäť 100% kaucie, ktorú uhradil.
Kauciu je možné zaplatiť v hotovosti v deň začiatku prenájmu, alebo skôr prevodom na účet prenajímateľa.
Bez uhradenia vratnej kaucie si nájomca nemôže autokaravan prevziať.
Presuny medzi krajinami EÚ sú povolené. Presúvať sa mimo hraníc EÚ je zakázané.
Táto strana má len informatívny charakter. Detailné podmienky prenájmu sú dostupné vo Všeobecných zmluvných podmienkach na našej stránke, kde si ich
môžete prečítať aj stiahnuť.
So srdečným pozdravom,
Váš tím FLYING DOG S.R.O

