
                             Евроренталс ООД.
                                           Бул. Цариградско шосе 144

                                           1138 София, България 

                                           Тел.: +359 (0) 2 981 46 26

                                          mail: reservations@europcar.bg

ДЪЛЖИНА ТОВАРЕН ОТСЕК: 3.7м. Брой места: 2+1 Двигател: 2.3 dCi 125 к.с.
ШИРИНА ТОВАРЕН ОТСЕК: 1,76м. Врати: 5 Разход: 7.7-8.2 л. дизел / 100км
ВИСОЧИНА НА ТОВАРЕН ОТСЕК: 2.1м. Скоростна кутия: механична Категория: В - издадена минимум преди 1 год.
МАКСИМАЛЕН ПОЛЕЗЕН ТОВАР: 1490кг Климатик, Парктроник, Bluetooth Минимална възраст на шофьора: 19 години
ОБЕМ НА ТОВАРЕН ОТСЕК: 14.8 куб.м. ABS, ESP, TSA

Период: 1 ден 2-4 дни 5-7 дни 8-14 дни +15 дни* 

Цена на ден: 45.00 € 38 € 32 € 27 € 25 €

ДЪЛЖИНА ТОВАРЕН ОТСЕК: 2.1м. Брой места: 1+ 1 Двигател: 1.5 dCi 90 к.с.
ШИРИНА ТОВАРЕН ОТСЕК: 1,2м. Врати: 5 Разход: 4.7 л. дизел / 100км
ВИСОЧИНА НА ТОВАРЕН ОТСЕК: 1.19/1.25м. Скоростна кутия: механична Категория: В  - издадена минимум преди 1 год.
МАКСИМАЛЕН ПОЛЕЗЕН ТОВАР: 800кг. Климатик, Bluetooth Минимална възраст на шофьора: 19 години
ОБЕМ НА ТОВАРЕН ОТСЕК: 4.0-4.6 куб.м ABS, ESP, HSA

CARGO VANS VIP RATES 2020

Стандартни ванове - RENAULT MASTER L3H3

Компактни ванове - RENAULT KANGOO "LIFE MAXI"

Период: 1 ден 2-4 дни 5-7 дни 8-14 дни +15 дни* 

Цена на ден: 33 € 27 € 23 € 19 € 18 €

ОБЕМ НА ТОВАРЕН ОТСЕК: 4.0-4.6 куб.м Брой места: 1+ 1 Двигател: 1.5 , бензин с фабрична газова уредба
Врати: 5
Скоростна кутия: механична Категория: В  - издадена минимум преди 1 год.
Климатик Минимална възраст на шофьора: 19 години

Период: 1 ден 2-4 дни 5-7 дни 8-14 дни +15 дни* 

Цена на ден: 30 € 25 € 20 € 15 € 15 €

*При  необходимост от наем над един месец ще се радваме да ви предоставим допълнително, преференциални цени според периода, за който ви е необходим автомобила. 

Компактни ванове - Dacia Dokker Van



• Застраховка „Гражданска отговорност“

ЦЕНИТЕ ВКЛЮЧВАТ:

• Наем на автомобил
• 400 км пробег на ден (максимум 4000 км месечно)
• Поддръжка и ремонт на автомобила
• Заместващ автомобил

• Винетна такса за територията на България

• Зимни гуми (01.11 - 31.03)
• CDW&THW – Такси намалена отговорност при щета /CDW/ и кражба /THW/

• ДДС

ЦЕНИТЕ НЕ ВКЛЮЧВАТ:

• Изразходваното гориво
• Надвишен пробег - 0,12 Евро с ДДС на километър
• Глоби за неправилно паркиране, фишове и актове за пътни нарушения
Застраховка:
Застраховка „Гражданска Отговорност” е включена в наемната цена на автомобила и има покритие според изискванията на българското законодателство.

Collision Damage Waiver /CDW/ Отговорност при щета: Таксата намалена отговорност при щета е включена в наемната цена и ограничава отговорността на наемателя до 
определена по-ниска сума, наречена „Excess” или “Отговорност” до 900,00 Евро с ДДС за Стандартните ванове и 600,00 Евро с ДДС за Компактните ванове.

Theft Waiver /THW/ Отговорност при кражба: Таксата намалена отговорност при кражба е включена в наемната цена и ограничава отговорността на наемателя до 
определена по-ниска сума, наречена „Excess” или “Отговорност” до 900,00 Евро с ДДС за Стандартните ванове и 600,00 Евро с ДДС за Компактните ванове.

Когато CDW и THW са включени в цената, максимална отговорност на наемателя в случай на повреда или кражба на наетия автомобил е сумата, наречена Excess 
/Отговорност/. Необходимо е наемателят да информира Europcar за инцидента в рамките на 12 часа, както и да предостави документ от полицията, в който е посочено 
трето лице виновно за  инцидента.

В следните случаи няма застрахователно покритие и наемателят трябва да заплати щетите в пълен размер:

• Щетата или кражбата не е съобщена до 12 часа на Europcar България и не е взет протокол или служебна бележка от Пътна Полиция.• Щетата или кражбата не е съобщена до 12 часа на Europcar България и не е взет протокол или служебна бележка от Пътна Полиция.

• Щети или загуба на чистачки, антена, емблеми, CD, огледала, счупени прозорци, джанти, тасове и щети по ходовата част на автомобила
• Щети или загуба на части от интериора на автомобила
• Всички щети, причинени при шофиране извън пътната настилка (маркировка) и при доказано шофиране под въздействие на алкохол или упойващи вещества
• Щети, настъпили в следствие на неразрешени ремонти по автомобила


