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Numer rezerwacji

759 749 852

Kupon Rezerwacji
Szczegóły Wyjazdu

Ważne informacje

Odbiór
Pn 10 Luty o 17:00
Bari Lotnisko

Zwrot
Pn 17 Luty o 17:00
Bari Lotnisko

Na lotnisku - Biuro w terminalu

Na lotnisku - Biuro w terminalu

Depozyt

300,00 € włączając podatek

Paliwo

Pełny bak

Przebieg samochodu

Cena wynajmu obejmuje nieograniczon
ą liczbę bezpłatnych kilometrów.

Auto
Co potrzebujesz podczas odbioru
Mini (Citroen C1 lub podobny)
4 siedzeń | 4 drzwi
Klimatyzacja

Ręczna skrzynia biegów

Wliczone w cenę bez dodatkowych kosztów
Ubezpieczenie AC (z ang CDW)
Ubezpieczenie OC (ang. TPL)
Ochrona przed kradzieżą z
wkładem własnym (ang. TP)

Prawo Jazdy
Główny kierowca i wszyscy dodatkowi kierowcy muszą okazać pełne prawo
jazdy wydane na ich nazwisko.
Międzynarodowe prawo jazdy jest wymagane w przypadku obywateli spoza UE
i wszystkich kierowców, których prawo jazdy jest wydane w alfabecie innym
niż łaciński.
Indentyfikacja
Paszport lub dowód tożsamości jest wymagany.

Wypożyczalnia
Karta Kredytowa
W momencie odbioru samochodu główny kierowca musi posiadać kartę
kredtową wystawioną na jego imię i nazwisko. Karta musi posiadać
wystaczający limit/ środki w celu zablokowania wkładu własnego/ depozytu
(zostaną one zablokowane na karcie na cały okres wynajmu). Karta będzie
również wymagana w celu uregulowania płatności za wszelkie lokalne opłaty,
dodatkowe wyposażenie oraz jakiekolwiek inne dodatki zakupione
bezpośrednio od wypożyczalni.

Imię: Sicily By Car ZE (Flex)

Adres: Bari Airport, Bari, Italy, 70128

Akceptowane karty kredytowe
American Express | MasterCard | Visa

Tel: +390805375835
Informacje dt. odbioru auta:
Flight number mandatory.

Informacje dt. zwrotu auta:
The procedure for returning the
vehicle will be explained to you at the
rental counter.

Gotówka i karty debetowe nie są akceptowane.
Główny kierowca jest zobowiązany okazać ten Kupon Rezerwacji w momencie
odbioru samochodu.

Do biura wypożyczalni Sicily By Car
Dane Głównego Kierowcy

Pan Jacek Gancarczyk

Grupa

B

Numer Lotu

FR4085

Numer Konta

SUPER

Numer Potwierdzający

584107748

Spraw dź Warunki Wynajmu w celu uzyskania w iększej ilości informacji.

Pomoc w trakcie podróży
Jeżeli doświadczają Państwo jakichkolwiek problemów z wynajętym
samochodem, prosimy o kontakt z wypożyczalnią Sicily By Car pod numerem
+390805375835.
Jeżeli podczas wynajmu potrzebują Państwo innej pomocy, prosimy o kontakt
z nami pod numerem telefonu +44 161 830 5667.

Ściągnij aplikację
Niewliczone w cenę wynajmu
Zainstaluj naszą BEZPŁATNĄ aplikację i pobierz nasz eKupon (eVoucher).
Dzięki temu będziesz mogł odebrać samochód używając wyłącznie aplikacji nie ma potrzeby drukowania czekogolwiek!
App Store

Google Play

Informacje o wkładzie własnym
W przypadku ubezpieczenia AC (ang. CDW) zapewnionego przez
wypożyczalnię wynajmu samochodu, nie obowiązuje wkład własny w przypadku
tego ubezpieczenia.
Samochód zawiera wkład własny w razie kradzieży w wysokości 0,00 €
włączając VAT.
Obowiązkowe opłaty lokalne
Opłaty płatne lokalnie - Wypożyczający jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty i
kary, w tym opłaty za przejazd, opłaty od natężenia ruchu ulicznego, mandaty
za przekroczenie prędkości, za nieprawidłowe parkowanie i za wykroczenia
drogowe.
Opłaty płatne lokalnie - Wypożyczający jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty i
kary, w tym opłaty od natężenia ruchu ulicznego, mandaty za przekroczenie
prędkości, za nieprawidłowe parkowanie i za wykroczenia drogowe.
Opłaty drogowe - Pamiętaj o opłatach drogowych na niektórych drogach, gdyż
nie są one ujęte w cenie wynajmu. W zależności od miejsca, do którego
jedziesz, możesz zapłacić opłaty drogowe w różnej formie. Zapytaj personel
stanowiska, który wyjaśni Ci wszystko przy odbiorze.
Warunki Podróży W Jedną Stronę 'One Way' - Jeśli planują Państwo wynajem
ze zwrotem samochodu w lokalizacji innej niż lokalizacja odbioru,
wypożyczalnia może zastosować opłatę za podróż w jedną stronę na poczet
dodatkowych kosztów związanych z transportem pojazdu do biura odbioru.
Dostawca musi zostać poinformowany o zwrocie pojazdu w innej lokalizacji. W
innym wypadku wypożyczalnia ma prawo pobrać opłatę karną.
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Opłata za czyszczenie auta - Wypożyczalnia naliczy opłatę, jeśli po wynajmie
samochód będzie wymagał ponadstandardowego czyszczenia.
Opłata za czyszczenie auta - Niestety wypożyczalnia nie poinformuje nas, ile
wynosi ta opłata. Personel potwierdzi, czy ta opłata ma zastosowanie w Twoim
przypadku.
Opłata za dotankowanie - Jeżeli w zwracanym samochodzie będzie mniej paliwa
niż przy odbiorze, wypożyczalnia zatrzyma część lub całość depozytu. Pobrana
opłata będzie większa niż w przypadku samodzielnego zatankowania paliwa.
Oprócz ceny samego paliwa zostanie doliczony koszt usługi tankowania w
wysokości 32,00 € włączając podatek.
Opcje dodatkowe (płatne wypożyczalni samochodów)
1 x Łańcuchy na koła (49,53 € za cały okres wynajmu)

Ten kupon na wypożyczenie zawiera najważniejsze informacje na temat rezerwacji. Więcej informacji można znaleźć w potwierdzeniu wysłanym na podany
podczas rejestracji adres e-mail lub po zalogowaniu się na konto na stronie Rentalcars.com
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Przedstaw ten przetłumaczony voucher personelowi Sicily By Car ZE (Flex), kiedy będziesz odbierać samochód.

Numero di Riferimento

759 749 852

Voucher
Dettagli del viaggio

Informazioni importanti

Ritiro
Lun 10 Feb - 17:00
Bari Aeroporto

Riconsegna
Lun 17 Feb - 17:00
Bari Aeroporto

In Aeroporto - Dentro il Terminale

In Aeroporto - Dentro il Terminale

Deposito

300,00 € incluse tasse

Politica sul carburante

Pieno / Pieno

Chilometraggio

Il tuo noleggio include chilometri illimita
ti.

Auto
Di cosa avrai bisogno per il ritiro
Mini (Citroen C1 o simile)
4 Posti | 4 Porte
Aria condizionata

Cambio manuale

Gratuitamente
Limitazione della Responsabilità
per Danni (CDW)
Protezione Furti (TP)

Responsabilità Civile (RCA)

Patente
Il conducente principale e gli eventuali conducenti addizionali dovranno fornire la
propria patente di guida valida.
I clienti che non fanno parte dell'Unione Europea o che possiedono una patente
emessa in caratteri diversi dall'Alfabeto Romano, necessiteranno di una patente
di guida internazionale.
Identificazione
Sarà necessario presentare il passaporto o carta d'identità.

Compagnia di noleggio
Carta di credito
Il conducente principale dovrà essere in possesso di una carta di credito a
proprio nome al momento del ritiro. La carta dovrà contenere il credito
necessario per coprire l'ammontare della franchigia / deposito (che sarà
bloccato sulla carta per la durata del noleggio). La carta sarà inoltre necessaria
per pagare eventuali costi locali, accessori extra e qualsiasi altro servizio
addizionale richiesto presso il banco del noleggiatore.

Nome: Sicily By Car ZE (Flex)

Indirizzo: Bari Airport, Bari, Italy, 70128
Carte di credito accettate
American Express | MasterCard | Visa

Telefono: +390805375835
Istruzioni di ritiro:
Numero di volo obbligatorio

Istruzioni di riconsegna:
The procedure for returning the
vehicle will be explained to you at the
rental counter.

Contanti e carte di debito non saranno accettate.
Il conducente principale dovrà presentare questo Voucher al momento del ritiro.
Consulta i Termini e Condizioni per maggiori informazioni.

Per il personale di Sicily By Car
Dettagli del conducente principal Pan Jacek Gancarczyk
e
Gruppo

B

Numero del volo

FR4085

Numero di conto

SUPER

Numero di conferma

584107748

Assistenza
Nel caso in cui avessi dei problemi con l'auto, telefona a Sicily By Car al
numero +390805375835.
Nel caso in cui avessi bisogno di assistenza durante il noleggio, telefonaci al
numero +44 161 833 8479.

Non incluso nel prezzo del noleggio
Scarica l'applicazione
Installa la nostra app GRATIS e scarica il tuo eVoucher. Potrai ritirare la tua
auto utilizzando l'app, senza il bisogno di stampare.
App Store

Google Play

Informazioni sulla franchigia
Non è prevista alcuna franchigia per la copertura fornita dalla CDW della
compagnia di noleggio.
L'auto ha una franchigia in caso di furto di 0,00 € incluse tasse.
Tasse locali obbligatorie
Tasse locali - Sarai responsabile di eventuali multe e addebiti, inclusi i pedaggi,
costi di circolazione, multe per eccesso di velocità o relative ai parcheggi e
violazioni del traffico stradale.
Tasse locali - Sarai responsabile di eventuali multe e addebiti, inclusi i costi di
circolazione, multe per eccesso di velocità o relative ai parcheggi e violazioni del
traffico stradale.
Pedaggi - Alcune strade potrebbero richiedere il pagamento di un pedaggio,
quindi presta attenzione. Questi costi non sono inclusi nel noleggio. Possono
essere previsti diversi metodi di pagamento, in base al luogo in cui ti trovi. Chiedi
informazioni allo staff al banco di noleggio quando ritiri l'auto.
Regole per i noleggi di solo andata - Nel caso in cui riconsegnassi l'auto in una
località diversa dal ritiro, la compagnia di noleggio potrebbe addebitare la tassa
di solo andata per coprire i costi per riportare l'auto presso la località originaria.
È necessario un preavviso per tutti i noleggi di solo andata. Nel caso in cui
riconsegnassi l'auto in una località diversa dal previsto, sarà applicata una
"penale" dalla compagnia di noleggio.
Costi di pulizia - La compagnia di noleggio applicherà un costo nel caso in cui
l'auto avesse bisogno di una più che ragionevole pulizia a fine noleggio.
Costi di pulizia - Sfortunatamente la compagnia di noleggio non è in grado di
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specificare il costo. Il personale al banco confermerà se il costo sarà applicato
nel tuo caso.
Costi di rifornimento - Nel caso in cui riconsegnassi l'auto con del carburante
mancante rispetto alle condizioni originarie, la compagnia di noleggio tratterrà il
deposito o parte di esso per coprire i costi. Ciò avrà un costo superiore rispetto
al costo applicato dalla stazione di rifornimento locale. Oltre al costo del
carburante, ti verrà applicato un costo di servizio non rimborsabile di 32,00 €
incluse tasse.
Accessori Extra (Pagabili alla compagnia di noleggio)
1 x Catene da neve (49,53 € per noleggio)

Questo Voucher di noleggio contiene le informazioni più importanti riguardo la tua prenotazione. Per maggiori dettagli consulta l'email di conferma inviata
all'indirizzo registrato oppure effettua l'accesso su Rentalcars.com.
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