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Billeje via bulgarien.dk – generelle betingelser
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Prisen inkluderer
• Ubegrænset kilometertal
• Ansvarsforsikring gældende for EU
• Vejafgift - en vignet for Republikken Bulgarien
• 24-timers vejhjælp for Republikken Bulgarien
• CDW - begrænsning af ansvaret for skader til størrelsen af det indbetalte beløb. Gælder ved præsentation af protokol fra politiet. Gælder ikke ved brug af narkotika, alkohol eller andre rusmidler og ved brud på
færdselsloven.
• TP - begrænsning af ansvaret for tyveri til størrelsen af det indbetalte
beløb. Gælder kun ved præsentation af protokol fra politiet og ved levering af dokumenterne samt bilnøglerne fra den lejede bil
• Leveringsgebyr i lufthavn
Generelle betingelser
Krav til lejeren:
• Besiddelse af gyldigt kørekort i mindst 3 år.
• Alder: Mindst 23 år.
Lejeperioder
• Minimum lejeperiode: 24 timer.
• Ved returnering af bilen efter kontraktens udløb uden forudgående varsel, vil kunden blive opkrævet som følger:
o Indtil 1 time - fri;
o 1-4 timer - en halv dag
o Over 4 timer - hele dagen
Betalingsmetoder og depositum
Hvis lejen kun betales delvist ved reservationen, betales det resterende
beløb ved udlejningen af bilen. De mulige betalingsmetoder er:
• Visa
• MasterCard
• Maestro
• Borica
• Kontant
Desuden lægges et depositum på 200-500 euro afhængig af bilklasse. Det
er muligt at blokere (ikke trække) depositum på dit kort, hvis du har Visa
eller MasterCard udstedt i lejers navn.
Forsikring
Super CDW + TP - Gebyr "Dispensation af ansvar for skader / tyveri": Indgås mod merbetaling på kundens anmodning og derefter er han fuldstændig frigjort fra erstatningsansvar i tilfælde af skader eller tyveri. Gælder
efter fremlæggelse af beviser for skader / tyveri fra politiet og efter obligatorisk tilbagelevering af dokumenterne og bilnøgler. Gælder ikke for skader på dæk, fælge, glas, ramme og interiør.

AI - "Yderligere forsikring": Indgås mod merbetaling på kundens anmodning og derefter er han fuldstændig frigjort fra erstatningsansvar for skader
på dæk, hjul, forrude og ramme.
Super Cover - "Super Forsikring": Omfatter alle ovennævnte (Super CDW
+ TP og AI).
Bemærk:
Efter betaling af Super Cover, fritages kunden fuldstændig for erstatningsansvar, men ikke for pligten at levere en politirapport. Hvis kunden ikke
leverer de nødvendige dokumenter fra politiet for ulykken, betales det fulde beløb for skaderne. Hvis kunden ikke leverer de nødvendige dokumenter fra politiet i tilfælde af tyveri eller anden skade, er han ansvarlig og betaler den fulde forsikrede værdi af bilen. Køb af Super CDW + TP dækker
ikke delvist tab af dele eller tilbehør.
Ingen af ovenstående forsikringer fritager kunden fra ansvar for skader på
bilens interiør (polstring, instrumentpanelet, sæder, mv.).
Gebyr for mistede dokumenter
Gebyret er på 100 € (herunder tab af Kassette eller CD panelet).
Brændstof
Bilen leveres med fuld tank. Ved returnering af bilen med manglende
brændstof, betaler kunden det manglende brændstof og et gebyr på 10
EUR.
Ekstra fører
Gratis for bulgarien.dk kunder.
Leje uden for åbningstiden
Ved leje / returnering af bilen udenfor arbejdstiden opkræves et enkelt gebyr på 20,00 €. Åbningstider: Mandag - Søndag kl. 09:00 til 19:00.
Udlejning uden for landets grænser
Udlejning uden for landets grænser er muligt på anmodning. Der vil blive
opkrævet et enkelt gebyr på 40,00 € eller 80,00 €, afhængig af det lejede
køretøj kategori og der kræves dobbelt depositum. Nogle destinationer er
ikke tilladt.
Betingelser for afbestilling / ændring af reservation
Bekræftet reservation kan annulleres / ændres indtil 72 timer før lejeperioden uden afgift. For afbestillinger mindre end 72 timer før lejeperioden bliver opkrævet 15% af den endelige lejepris, men ikke mindre end lejen af
bilen for 1 dag.
Forudbetalingen vil blive refunderet i tilfælde af udeblivelse af lejeren.
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