Tel.: 02 / 818 4200
Fax.: 0599 / 29 443
e-mail: spesmilan@siol.net
http://www.midus.si

MIDUŠ d.o.o.
Livadna 010
2310 Slovenska Bistrica

CENIK IN POGOJI NAJEMA BIVALNIKA
ADRIATIK / CORAL SPORT A 576 DK

Osnovno vozilo

FIAT DUCATO 2.8 JTD, število ležišč: 6

VISOKA SEZONA

Od 20.04 do 31.08

100.00 EUR/dan

NIZKA SEZONA

Od 01.09 do 19.04

80.00 EUR/dan

Stroški prevzema 40,00 EUR, zajemajo pripravo avtodoma z obrazložitvijo, plin, čistilo za wc.
V času visoke sezone najem manj kot 7 dni ni možen. V ceni je vračunan DDV(20%). V ceno je
vključeno obvezno in kasko zavarovanje z 1% odbito franšizo.

Čiščenje vozila

Vozilo se praviloma vrne očiščeno, v nasprotnem primeru se zaračuna:

-

zunanje čiščenje
notranje čiščenje
čiščenje WC
praznjenje odpadne vode

30,00 EUR
30,00 EUR
50,00 EUR
10,00 EUR

Plačila
Ob rezervaciji 40% ostalo najkasneje 10 dni pred nastopom najemnega termina

Dodatna plačila
Avto dom vam dodatno opremimo z WC papirjem, vrečami za smeti, čistili za kuhinjo, posteljnino.
Dodatno doplačilo v celoti znaša 40 EUR.
V zimskih mesecih se dodatno zaračuna plin propan po dejanskih stroških.

Kavcija
Ob prevzemu je potrebno predložiti kavcijo v višini 550,00 EUR, ki se ob predaji nepoškodovanega vozila
vrne. Kavcija krije 1% odbitne franšize, izgubo bonusa pri zavarovalnici, manjše poškodbe, manjko
opreme in poškodbe, ki niso vključene v paket kasko zavarovanja. V primeru manjših škod se razlika
vrne.

Prevzem vozila in predaja vozila
Se vršita na sedežu MIDUŠ d.o.o., Livadna 010, Slov. Bistrica.
V primeru, da najemojemalec vozila ne vrne pravočasno, kot je dogovorjeno, se mu zaračuna zamudnina
25,00 EUR za vsako zamujeno uro. Zamudnine se ne zaračuna v primeru višje sile (okvara vozila,
poškodba vozila).

Stroški odpovedi
Pri odpovedi manj kot 15dni pred nastopom termina se zadrži akontacija (40%).
V primeru višje sile – poškodovanega oz. neprevoznega bivalnika se dogovori drugi termin koriščenja ali
pa vplačani znesek vrne. V nobenem primeru pa podjetje MIDUŠ d.o.o. ne prevzema nobene druge
odgovornosti v zvezi s tem odstavkom.

INFORMACIJE in REZERVACIJE: tel.: 02 / 818 4200 oz. 041 353 155

