Auto-verhuur
Algarve- Portugal

Rent a Car 2017
Prijs per 7 dagen – “all inclusive” met omnium verzekering (eigen risico: 0,- Euro !!), ongelimiteerde kilometers, taksen
Prijzen in EURO (tussentijdse wijzigingen mogelijk zonder voorafgaand bericht)

Groep

Jan / Feb / Maart
Nov / Dec

April / Mei / Juni
Oktober

Juli / Augustus

September

per week
(per x-tra dag)

per week
(per x-tra dag)

per week
(per x-tra dag)

per week
(per x-tra dag)

2+2

116,- (17,-)

140,- (20,-)

210,- (30,-)

195,- (28,-)

4

160,- (23,-)

200,- (29,-)

280,- (40,-)

260,- (38,-)

4

180,- (26,-)

220,- (32,-)

300,- (43,-)

280,- (40,-)

5

226,- (32,-)

260,- (38,-)

370,- (53,-)

320,- (46,-)

5

240,- (35,-)

290,- (42,-)

400,- (57,-)

360,- (52,-)

9

300,- (43,-)

420,- (60,-)

700,- (100,-)

650,- (93,-)

7

300,- (43,-)

420,- (60,-)

700,- (100,-)

650,- (93,-)

Zitplaats
en

A/B
Citroen C1
of gelijkaardig (3 of 5 deurs)

C
VW Polo / Ford Fiesta
of gelijkaardig (5 deurs)
Nissan Micra
(Automatic)

D
Opel Astra Break /
Skoda Fabia Break
of gelijkaardig

D+
Type Seat Altea XL
(diesel)

E
Type VW Transporter
Renault Traffic

E+
Nissan NV200
(minibus comfort)
Voorwaarden en condities












De wagen staat voor u klaar op de parking van de luchthaven in Faro (Dus geen onnodige busrit naar het depot van het
autoverhuurbedrijf.) Aflevering van de huurwagen op andere locaties mogelijk op aanvraag.
Geen meerkost voor meerdere chauffeurs !
Baby-zitje, kinder-zitje (booster) gratis ! (enkel op aanvraag)
Alle wagens zijn uitgerust met Air Conditioning.
Bij het vertrek kan u de wagen ook weer achterlaten aan de luchthaven van Faro.
Om uw reservatie te kunnen maken, hebben wij het vluchtnummer en het verwachte uur van aankomst in Faro nodig.
Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW en taksen, ongelimiteerde kilometers, volledige omnium verzekering met uitzondering
van banden en persoonlijke bagage (het bedrag voor eigen risico bij de omnium verzekering is nul euro).
Prijzen voor kortere huurperiodes op aanvraag (vb. 3 dagen = 50% van weekprijs) - Minimum huurperiode : 3 dagen
Zorg dat u volgende documenten klaar hebt voor het invullen van de documenten : paspoort of identiteitskaart en geldig
rijbewijs voor alle gewenste chauffeurs van de huurauto. (minimum leeftijd om een huurauto te besturen : 23 jaar).
Ivm de elektronische péage op de snelwegen in Portugal kan een kredietkaart gevraagd worden voor de betaling hiervan.
(de peage kan in de Algarve niet op de snelweg contant betaald worden)
Er wordt een luchthaventaks en administratiekost voor de peage aangerekend (ter plaatse contant te betalen: 20,- euro)

Noot : het huurcontract is rechtstreeks tussen de klant en Auto Rocha Lda, gevestigd te Armação de Pêra, Algarve, Portugal.

Bela Moura - Turismo Rural, Lda. - Cont. Fiscal N° 506 273 610 - Soc. por quotas – C.R.C. de Lagoa N° 01683 – Lic. TER/116, 1987.

Estrada de Porches - Alporchinhos
P-8400-450 Porches (ALGARVE)
Algemene informatie ook via:

www.casabelamoura.com
e-mail: info@casabelamoura.com

www.algarve.be

(Christophe) Tel 1: (00351) 918 031 800
(Ivo) Tel 2: (00351) 918 031 802
e-mail : info@algarve.be

