NAJEM AVTODOMA | CENIK
Benimar Mileo 263 2018
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Cene vključujejo 22% DDV!

V ceni je vključeno:
- dodatna oprema (nosilec za 4 kolesa, solarne celice, inverter, vzvratna kamera, vinjeta)
- celotna kamp oprema za 4 osebe (stoli, miza, električni priključki, podaljšek, cev za tankanje vode…)
V visoki sezoni je najem avtodoma možen za najmanj en teden (7 dni). V ceno je vključeno neomejeno
število kilometrov, slovenska vinjeta, avto asistenca (Fiat in AMZS), obvezno in kasko zavarovanje.
Ob prevzemu avtodoma se deponira varščino v višini 850 EUR.
Dodatni stroški, ki jih plača najemnik ob najemu so 90 € in vključujejo: rezervacijo avtodoma,
pripravo dokumentov, priprava/izdaja avtodoma, kemikalije za WC, WC papir, plin ipd. V ceni ni
vključeno končno čiščenje, ki se po potrebi zaračuna posebej.
VOŽNJA IZVEN MEJA EU
Za potovanje izven držav članic Evropske Unije, je potrebno dovoljenje za vožnjo tujega vozila izven
Slovenije. Doplačilo znaša 20 EUR na osebo.
REZERVACIJA
Ob rezervaciji najemnik plača 40% varščine, preostali znesek pa do največ 14 dni pred najemom
avtodoma, sicer se rezervacija šteje za odpovedano.
ODPOVED REZERVACIJE
Stranka, ki je najela avtodom, ima pravico do pisne odpovedi najema avtodoma na mestu, kjer se je
prijavila. V tem primeru ima najemodajalec pravico do povračila odpovedi najema avtodoma,
katerega znesek je odvisen od časa predložitve najemnikove odpovedi kot sledi:




do 20 dni pred koriščenjem 40% cene najema
od 20 do 10 dni pred koriščenjem 60% cene najema,
manj kot 10 dni pred koriščenjem 80% cene najema.

