DB – OPEL ASTRA of gelijkwaardig

ALL-IN/FF/AD

Eigenschappen:
4 deuren
Airconditioning
ACRISS-code: CDMR
Geschikt voor:
Passagiers: 4 volwassenen
Bagage: 2 koffers

INCLUSIEF IN DE HUURPRIJS

















ONGELIMITEERD AANTAL KILOMETERS
LUCHTHAVENAFLEVERINGSKOSTEN
WA/BA-VERZEKERING volgens de wettelijk geldende standaard: Totale dekking EUR
100.000.000. Materiële schade EUR 100.000.000. Letselschade EUR 100.000.000
AANVULLENDE WA/BA-VERZEKERING van 7,5 miljoen Euro
CDW-VERZEKERING (schade aan de huurauto)
TP-VERZEKERING (diefstal van de huurauto)
TERUGBETALING EIGEN RISICO: In geval van schade en/of diefstal belast de autoleverancier u
met een eigen risico. Dit bedrag betaalt u ter plaatse en wordt u na thuiskomst door Sunny
Cars vergoed. Het is dus niet nodig om lokaal een extra verzekering af te sluiten.
TERUGBETALING VAN SCHADE AAN GLAS, BANDEN, BODEM (INCL. OLIECARTER EN
KOPPELING) EN DAK VAN DE HUURAUTO. HET IS DUS NIET NODIG HIERVOOR LOKAAL EEN
EXTRA VERZEKERING AF TE SLUITEN
TERUGBETALING DOSSIERKOSTEN VAN SCHADEAFHANDELING
VERGOEDING VAN DE SLEEPKOSTEN EN VAN DE KOSTEN VOOR HET VERLIES EN
BESCHADIGING VAN DE AUTOSLEUTEL EN OF -PAPIEREN
VERGOEDING BIJ (POGING TOT) DIEFSTAL VAN INGEBOUWDE APPARATUUR UIT DE AUTO
ZOALS RADIO EN NAVIGATIESYSTEEM
EXTRA BESTUURDER: 1 inclusief, iedere andere extra bestuurder € 9,50 per dag Eventuele
extra bestuurders moeten ter plekke ook een rijbewijs en paspoort overleggen om op het
huurcontract bijgeschreven te kunnen worden.
ONGEVALLENVERZEKERING (PAI) met een dekking van 20.000 EUR per inzittende van de
huurauto

AUTOLEVERANCIER TER PLEKKE:


Thrifty

BELANGRIJKE HUURINFORMATIE:











Minimum Huurperiode: 2 Huurdagen
OPHALEN BUITEN OPENINGSTIJDEN: uitsluitend op aanvraag mogelijk op luchthaven
kantoren tegen kosten.
WAARBORG: Credit card (met pincode) op bestuurdersnaam verplicht. Het bedrag van het
eigen risico wordt als waarborg van uw creditcard afgeschreven. De hoogte van het eigen
risico staat vermeld onder "Terugbetaling Eigen Risico en Glas-Banden-Bodem-Dakschade
door Sunny Cars". Prepaid/ debit cards worden niet geaccepteerd.
TANKREGELING FF: Inleveren met benzinestand zoals opgehaald, meestal is dit ´vol-vol´.
Wanneer u de huurauto met minder brandstof inlevert dan afgesproken worden er, naast de
ontbrekende brandstof, servicekosten voor het aftanken in rekening gebracht. Voor de eerste
tank brandstof wordt meestal een waarborg gevraagd.
RIJBEWIJS: men moet minimaal 1 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.
MINIMUM/MAXIMUM LEEFTIJD: 25 jaar voor cat. Y, A, AA, CB, C, CA, DA; 27 jaar voor cat. DB,
DV, FC, HB, FR, , DR, FS; 30 jaar voor cat. FBE, FV, JC, W; Maximum leeftijd is 75 jaar.
Alle genoemde kosten voor accessoires en ter plaatse te betalen toeslagen zoals bijvoorbeeld
´one way´ of het verlagen van de minimum leeftijd zijn exclusief de lokale belastingen.
VERLENGING: als het contract al ingegaan is, moet een nieuwe reservering worden gemaakt
via Sunny Cars en moet de klant een nieuwe huurovereenkomst ondertekenen ter plaatse. In
principe dient de klant terug te keren naar een locatie en een nieuwe huurovereenkomst te
ondertekenen en indien nodig een nieuwe borgsom achter te laten. Een andere mogelijkheid
is om de verlenging te regelen in overleg met de lokale wagenparkbeheerder tegen de lokale
voorwaarden en tarieven. Dan gelden de lokale voorwaarden en is er geen
verzekeringsdekking via Sunny Cars, de betaling gebeurt dan direct ter plaatse.

TERUGBETALING EIGEN RISICO EN GLAS-BANDEN-BODEMDAKSCHADE DOOR SUNNY CARS


Het eigen risico op de schade- en diefstalverzekering bedraagt € 150 voor cat. Y, A, C, AA, CA;
€ 250 voor alle andere categorieën.

HOTELAFLEVERING/ONE WAY HUREN/GRENSOVERSCHRIJDING







HOTELAFLEVERING: Niet mogelijk.
ONE WAY HUREN: Uitsluitend op aanvraag mogelijk met een minimum van 2 huurdagen.
Tussen Cork APT, Shannon APT, Dublin APT € 50; Tussen Dublin APT en Dublin stad € 30; alle
andere one ways € 70
INTERNATIONAL ONE WAY: uitsluitend op aanvraag mogelijk naar Belfast Airport en Derry
voor € 160
GRENSOVERSCHRIJDING: Uitsluitend op aanvraag alleen naar Noord Ierland kosteloos
mogelijk
Alle genoemde kosten voor accessoires en ter plaatse te betalen toeslagen zoals bijvoorbeeld
´one way´ of het verlagen van de minimum leeftijd zijn exclusief de lokale belastingen.

EXTRA INFORMATIE





TOLWEG M50 DUBLIN: The National Roads Authority heeft een 'No Barrier Tol" systeem
geïntroduceerd op de snelweg Dublin M50 tussen knooppunt 6 (N3 Blanchardstown) en
knooppunt 7 (N4 Lucan). Er is geen tol barrière of tolhuisje, dus er kan niet contant
afgerekend worden. Alle Thrifty voertuigen zijn geregistreerd bij de Toll Operator en daarom
zal Thrifty automatisch belast worden voor elk gebruik van de tolweg. Thrifty zal deze tol
afzonderlijk van uw credit card afschrijven. BELANGRIJK: Als u ter plaatse de tol betaald, kan
Thrifty het dubbel betaalde bedrag niet restitueren.
Alle genoemde kosten voor accessoires en ter plaatse te betalen toeslagen zoals bijvoorbeeld
´one way´ of het verlagen van de minimum leeftijd zijn exclusief de lokale belastingen.

ACCESSOIRES







BABYZITJE (tot 11 maanden): niet mogelijk
KINDERZITJE (tot 5 jaar): uitsluitend op aanvraag mogelijk voor € 40 per huurperiode.
(Vervangingskosten: € 100). Verplicht voor kinderen onder 1m35.
BOOSTER ZITJE: uitsluitend op aanvraag mogelijk voor € 15 per huurperiode.
(Vervangingskosten: € 100)
GPS (navigatiesysteem): uitsluitend op aanvraag mogelijk voor € 15,90 per dag
SNEEUWKETTINGEN: niet beschikbaar
Alle genoemde kosten voor accessoires en ter plaatse te betalen toeslagen zoals bijvoorbeeld
´one way´ of het verlagen van de minimum leeftijd zijn exclusief de lokale belastingen.

