1. Резервация:
-за предварителна резервация се заплаща депозит

200лв,/за каравана/ и 600лв
за кемпер,които са част ,от бъдещия наем. /капаро не се връща при отказване
на резервация/
- в денят на наемането се заплаща цялата сума за наемният период" отнася се само за каравани
и кемпери в наличност“
- копие от шофьорска книжка-при каравани тежащи над 750кг трябва да притежавате
„Е”категория.
- при позициониране на караваната от фирмата, копие от шофьорска книжка не се изисква,но
при това условие клиента няма право да премества караваната с изключение на форсмажорни
обстоятелства.
-копие от лична карта /валидност не по-малко от 6 месеца /от определената дата за връщане.

2. Гаранционен депозит:

-при наемане на караваната се внася депозит в размер на 400 лева за каравана и 1200 лв за
кемпер. Той се възстановява изцяло при връщане, когато:
- няма повреди върху караваната ,кемпера и оборудването.
- караваната,кемпера се освободи в определеното време и място, почистена от вътре и от вън, и
с почистена тоалетна.
-налични ключове, предоставеното оборудване и допълнителните аксесоари наети към нея,
отразено в двустранен протокол и със снимки-схеми за състоянието на външен и вътрешен
интериор/при желание на наемателя снимките могат да изпратени на посочената от него ел
.поща/.

3. Плащания:

- в брой
- по банков път - всички банкови такси по превода се заплащат от наредителя
ЕООД Райфайзенбанк BG13RZBB91551006025250
- е Pey- електронно плащане с PeyPal -ilako@abv.bg

караван парк

4.Допълнително оборудване .

-тента-не се заплаща!!!
-телевизор-не се заплаща!!!
-радио с CD-не се заплаща!!!
-стойка за велосипеди-не се заплаща!!!
-маса с четири стола-не се заплаща!!!
-конектори за вода и електричество-не се заплаща!!!
-велосипед -2 лв.на ден.
-бензинов генератор 700w -3лв на ден.
-лодка с твърдо дъно за 4 човека с гребла-10лв на ден.
-двигател с вътрешно горене извън бордови за лодка-10лв на ден.
Ние можем да позиционираме караваната на посоченото от вас място при допълнително
заплащане от 0.90 ст на километър/само в едната посока/.

5. Санкции:

- За просрочените дни на връщане на караваната според договора се заплаща:
- дневната такса, съгласно ценоразписа.
- по 20 лева за каравана и 60лв за кемпери неустойка за всеки просрочен ден /освен ако няма
допълнителна уговорка между страните/.
-не почистена тоалетна касета - 30 лев.
- не измита външно каравана - 20лева.
- не измита вътрешно каравана - 20лева.

6 Други условия :

В цената за наем се включват:
- Пълно автокаско.
- Застраховка гражданска отговорност.
-Винетка.
-Валиден технически преглед.

-Бутилка пропан бутан/празна/пълна/.
-Нотариално заверено пълномощно за управление на автомобила, на български и английски
език.

7. Неизправности, повреди, злополуки и ремонт:

-ако възникнат някакви неизправности или повреди в караваната или кемпера, след
започването на наемния период ,наемателят е длъжен да уведоми незабавно фирмата по
телефона.
-наемателят е отговорен за всички разходи, причинени в следствие на нарушение на Закона за
движение по пътищата.
-в случай на злополука наемателят е длъжен да уведоми Пътна полиция на страната ,в която е
настъпило ПТП и фирмата .
-всички неизправности, счупвания и ремонти, причинени в следствие на небрежност и
недобросъвестност.
-стопанисване от страна на наемателя, са за негова сметка.
-шофьорът изцяло носи отговорността за повреди, причинени от неправоспособност и след
употребата на алкохол, независимо че има документ за ПТП издаден от съответните органи.
- при повреда, счупване или злополука, причинена в следствие на небрежност или невнимание
от Трета страна /доказано с протокол от Пътна полиция/, а не от наемателя, която го
възпрепятства пълноценно използване на караваната или кемпера.
- случай,че наемателя прекрати по свое желание пътуването, той няма право да претендира за
възстановяване на суми.

ВАЖНО!!! Не се връщат пари за по-ранно освобождаване на
караваната. Ако вземете караваната по-късно от уговореното
време, нямате право на по-късно връщане, освен ако не е
уговорено друго в писмен вид, подписан от двете страни.
-КАРАВАНИТЕ ИЛИ КЕМПЕРИТЕ СЕ ВРЪЩАТ НАЙ-КЪСНО
ДО 16ЧАСАСПАЗВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ДОГОВОРА ВИ ГАРАНТИРА
НЕЗАБРАВИМА ВАКАНЦИЯ И НА КЛУБ ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ

