SPLOŠNE POGOJI in CENIK
Kako najeti avtodom?
Izbor pravega avtodoma je zelo pomembna odločitev za vaše potovanje.
Nudimo vam najnovejši Carthago C-tourer I 142 (Letnik 2019),
z vso najsodobnejšo opremo in v izvrstnem stanju,
opremljen z avtomatsko klimo, DVDjem, navigacijo,kamero za vzratno vožnjo…,
tako da bo vaše potovanje potekalo brez težav.
Avtodom je opremljen z najsodobnejšim ogrevalnim sistemom, vrhunsko izoliran in zato
nudi najvišji nivo udobja tako poleti, kot tudi pozimi.
Najprej priporočamo da ne načrtujete potovanja prvi dan najema vozila, saj se morate z njim
najprej spoznati in to vzame nekaj časa. Potovanje planirajte čimbolj natančno,
saj morate vozilo vrniti na dogovorjeni dan in ob določeni uri.
Najemodajalec preda avtodom pripravljen za oddajo;
čistega, tehnično brezhibnega, s polnim rezervoarjem za gorivo in svežo vodo ter prazno
posodo za odpadno vodo. Prav takšnega mora najemnik po koncu najema tudi vrniti.
V nasprotnem primeru lahko najemodajalec zaračuna dodatne stroške,
ki jih je imel s popravilom in dodatnim delom.
Prav tako se morata obe pogodbeni stranki držati točno določenega termina najema.
Prevzem je mogoč med 16.00 in 18.00 uro.
Vozilo mora najemnik vrniti med 8.00 in10.00 uro.
Ob predhodnem dogovoru pa je mogoče vozilo prevzeti in vrniti tudi ob drugačnem času.
V nasprotnem primeru lahko najemodajalec zaračuna zamudnino v znesku
20 EUROV za vsako uro zamude.
V primeru nesreče je potrebno
obvezno obvestiti najemodajalca ter policijsko postajo !
Najemnik mora biti star najmanj 23 let, ter imeti vozniško dovoljenje najmanj tri leta.
V avtodomu je strogo prepovedano voziti živali in kaditi ! .

CENA NAJEMA
Najem od 4 do 8 dni -190 eur/dan
Najem od 9 do 14 dni -170 eur/dan
Najem za manj kot 4 dni ni mogoč!
Pri najemu nad 14dni se cena naknadno dogovori!
Kavcija za vozilo je 1500 EUROV
,ki se ob pravočasni vrnitvi nepoškodovanega vozila vrne najemniku.

Nudimo tudi zavarovanje proti riziku odpovedi v primeru nezgode, smrti, poslabšanja
zdravstvenega stanja ožjih svojcev in elementarnih nesreč.
Cena sklenitve je 3,2% od vrednosti najema.
V kolikor se zavaruje riziko odpovedi, se vrne že vplačana akontacija.
Če zavarovanja ni, ne vračamo akontacije!
Cena najema vključuje:
- 20% DDV
- obvezno zavarovanje
- kasko zavarovanje z 1% odbitno franšizo, ki jo v primeru nesreče ali poškodb,
napak krije najemnik
- radio CD,DVD,z navigacijo in kamero za vzratno vožnjo
- avtomatsko klimatsko napravo
- orodje, elek.podaljšek, cev za vodo, krožniki, kozarci, posode, jed. pribor
- piknik mizo in stole za zunaj
- tendo 5m
- navodila za uporabo
-snežne verige
Doplačilo za več kot 300 prevoženih km na dan je 0,35 Eur/km več !
Pogoji najema:
30% avans za rezervacijo, ostalo pred najemom.
Dodatna ponudba:
- Prevzem ali predaja na letališčih:
Ljubljana (Brnik) = 90 Eur
Zagreb, Graz = 190 Eur
- Najem posteljnine (odeja,posteljnina, 2xbrisača) = 20 Eur /osebo
V VSEH CENAH JE VRAČUNAN 20% DDV!
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Carthago C-tourer I 142

DOLŽINA

685 cm

VIŠINA

289 cm

ŠIRINA

227 cm

NOTRANJA VIŠINA

198 cm

SEDEŽI

4

POSTELJE
2 (4 ležišča)
-spredaj spuščeno ležišče 195x160cm
-zadaj fix ležišče 210x145cm
GARAŽA NOSILNOST 250 KG
SVEŽA VODA

170 L

ODPADNA VODA

140 L

AKOMULIRANA ELEKTRIKA
OGREVANJE

200 Ah

Truma Combi 6E

