CENÍK PRE-DELIVERY

Máte objednaný nový vůz ve výrobě a potřebujete být mobilní? Půjčíme Vám vůz o 30 % výhodněji.

Tarif
Vozidlo

ZÁKLADNÍ TARIF
PRE-DELIVERY

MĚSÍČNÍ TARIF
PRE-DELIVERY

půjčení na 1 den

půjčení na 1 měsíc

max 70 km / den

max 2000 km / měsíc

značka, model
bez DPH

vč. 21% DPH

bez DPH

vč. 21% DPH

299,-

362,-

8 399,-

10 163,-

399,-

483,-

11 199,-

13 551,-

599,-

725,-

16 772,-

20 294,-

799,-

967,-

22 372,-

27 070,-

499,-

604,-

13 972,-

16 906,-

MALÉ VOZY
ŠKODA Fabia Combi III
STŘEDNÍ TŘÍDA NEBO MALÉ SUV
ŠKODA Octavia III a Combi III nebo VW T-Roc
VYŠŠÍ TŘÍDA
ŠKODA Superb III a Combi III
LUXUSNÍ VOZY
AUDI A6 nebo ŠKODA Kodiaq
UŽITKOVÉ VOZY
VW Crafter

• Zvýhodněný tarif „PRE-DELIVERY“ je určen pro zákazníky Autocentra BARTH a.s, kteří zde mají objednané vozidlo ve výrobě a čekají na něho
(platí pro zákazníky, kteří kupují vozidla za hotové, na úvěry, anebo na produkt BARTH-OPERÁK). Nabídka platí pro soukromé osoby, a firemní zákazníky.
• Zákazník si může zapůjčit jakýkoliv vůz z nabídky autopůjčovny BARTH-RENT.
• Při zapůjčení vozu je nutné uhradit vratnou kauci ve výši 5.000,- nebo 10.000,- v závislosti na zvoleném modelu a značce. Kauci lze hradit pouze platební kartou.
• Doba pronájmu může být od 7 dní do 6 měsíců.
• U zvýhodněného tarifu „PRE-DELIVERY“ je omezen nájezd km na 2.000 měsíčně (při nájezdu navíc se hradí poplatek).
• V ceně pronájmu je kompletní pojištění, dálniční známka ČR, kompletní servis a sezónní pneumatiky.
• V případě pronájmu na kratší dobu, než měsíc, bude cena nájmu účtována podílem na měsíčním nájemném.
• Zákazník musí mít zaplacenou zálohu na objednaný nový vůz, anebo sepsanou smlouvu na objednané vozidlo na operativní leasing.
Na uvedené ceny se nevztahují další slevy ani věrnostní program BARTH CLUB.

OBJEDNÁVEJTE A REZERVUJTE U NAŠICH SPECIALISTŮ AUTOPŮJČOVNY:
tel.: 464 645 135, mob.: 731 422 996, e-mail: autopujcovna@autocentrum.cz

rezervujte online na BARTH-RENT.cz

Platnost od 15. 5. 2020

...neobyčejná autopůjčovna!

