Nesztor Kft. 5000 Szolnok, Fék utca 1. Tel: 56/512/412; www.nesztor.hu
Autószerviz és Használt autó kereskedés; Tel: 56/512-410; 56/512-411
Gépkocsi bérléssel kapcsolatos információk:
 A Nesztor Kft. a bérautót kitűnő műszaki állapotban a Kötelező Gépjármű Felelősségbiztosítás és Casco Biztosítás
igazolása mellett bocsátja Ügyfele rendelkezésére a szerződés kitöltésekor.
 A gépjárművet közúti közlekedésre alkalmas állapotban, kenőanyaggal és üzemanyaggal feltöltve, kívül-belül tisztán, a
szükséges tartozékokkal együtt adjuk át.
 A bérleti időszak végén a gépkocsit üzemanyaggal teljesen feltöltve, kívül belül tisztán vesszük vissza. Ellenkező
esetben a külső-belső tisztítás és az üzemanyaggal való feltöltés díját felszámítjuk.
 A bérleti szerződés megkötésekor 100.000.- Ft letéti díjat (kaució) számítunk fel, amelyet a bérleti szerződés lejáratakor
visszatérítünk.
 A bérelt gépjármű bérleti időszakra vonatkozó napi díját a bérleti szerződés megkötésekor szükséges megfizetni.
 Szükség esetén a Bérlő köteles autópálya matricát vásárolni.
 A bérleti idő alatt elkövetett szabálysértésekért (gyorshajtás, szabálytalan parkolás, autópálya jogosulatlan használata,
stb.) Bérlő teljes anyagi felelősséget vállal.
 A gépjármű bérbeadását indoklás nélkül megtagadhatjuk, ha a bérleti díj megfizetését, a gépkocsi rendeltetésszerű
használatát, illetve állagának megóvását nem látjuk biztosítottnak.
 A bérbevételhez szükséges cég esetén: cégkivonat, aláírási címpéldány, az aláíró személyigazolványa, a gépkocsivezető
személyigazolványa, lakcímkártyája, jogosítványa. Magánszemély esetén: személyigazolvány, lakcímkártya, jogosítvány.
 A Bérlő a bérautót - Bérbeadó előzetes, kifejezett hozzájárulása hiányában - kizárólag Magyarország határain belül
jogosult használni. Amennyiben a Bérlő a bérautóval külföldre kíván utazni, ezt a szándékát - a célország pontos
megjelölésével - a bérleti szerződés megkötésekor vagy a gépkocsi átvételekor a Bérbeadónak jelezni köteles. Külföldi
használat esetén napi nettó 1.500.- Ft felár fizetendő.

Bérautó árak
MWB klímás MWB klíma nélk.
Ford Transit
1-3 nap:
4-7 nap
8-14 nap:
15-21 nap:
22-29 nap:
30 naptól
Hétvége*: Péntek
15:00-tól. - Hétfő
09:00-ig.

Ford Transit

SWB klímás

9 személyes

Ford Transit

Ford Transit

12.000-FT
11.000-Ft
10.000-Ft
9.000-Ft
8.000-Ft
7.000-Ft

11.000-Ft
10.000-Ft
9.000-Ft
8.000-Ft
7.000-Ft
6.000-Ft

11.000-Ft
10.000-Ft
9.000-Ft
8.000-Ft
7.000-Ft
6.000-Ft

min. bérleti idő: 3nap
15.000-Ft
14.000-Ft
13.000-Ft
12.000-Ft
11.000-Ft
10.000-Ft

24.000-Ft

22.000-FT

22.000-FT

-



Törés és lopás elleni biztosítás.



A táblázatban szereplő árak (hétvégi ár kivételével) egy napi bérleti díjra vonatkoznak!



Minden megkezdett 24 óra egy napnak számít!



Napi 250 km feletti használat után nettó 20 Ft/km díjat számolunk fel.



Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák!

Érdeklődni: Péntek Róbert 30/3598-735, 56/512-412

