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FAKTAARK
Det danske kørekort er gyldigt i Bulgarien.
Generelle vilkår
Lejer skal være fyldt 21 år. Yngre lejere kan underskrive kontrakt mod et
tillæg på 24 EUR pr. dag. Pas og gyldigt kørekort forevises ved underskrivelse af lejeaftalen. Lejer skal have haft kørekort i mindst et år.
Skal bilen føres af flere personer, skal disse ligeledes forevise kørekort og
underskrive lejeaftalen – der betales et tillæg på 3,60 EUR pr. dag.
Lejeperiode
Lejeperioden beregnes på 24 timers basis og starter på det tidspunkt, der
noteres i lejekontrakten.
Betaling
Ved bestilling betales et reservationsgebyr på 20% af lejeprisen uden tillæg via bankoverførsel til goodlifebulgaria. Resten af lejen betales med
KREDITKORT ved udlevering af bilen. Budget Car Rental accepterer Visa,
Master/Eurocard, Diners og American Express.
Forsikring og uheld
Lejen inkluderer en standardforsikring for skader på tredjepart, trafikuheld
og tyveri. Forsikringen dækker IKKE skader på hjul og hjulkapsler, bund,
antenner, spejle, autohjælp og skader forårsaget som følge af grov uansvarlighed. Ved uheld, ring til udlejningsfirmaet og forklar hvad der er sket.
Normalt vil de tilkalde politiet, hvis der er skader på bilen eller tredjepart,
så der kan udarbejdes politirapport. Politirapporten bruger udlejningsfirmaet til at få erstatning fra forsikringsselskabet. Forlad aldrig bilen før situationen er afklaret, da det fører til tab af forsikringsdækning.
Selvrisikoen for eventuelle skader dækkes af depositummet.
Der kan tegnes tillægsforsikring til dækning af personskade. Bed om information om forsikringsdækning hos personalet ved udlevering af bilen.
Mistes bilens dokumenter, nøgler eller nummerplader beregnes et gebyr
på 250 EUR.
Alkohol, fart, mobiltelefoni m.m.
Promillegrænsen er 0,5, men ved uheld er promillegrænsen reelt 0,0 – en
alkoholpåvirket chauffør står altid dårlige, når skylden skal placeres end
en ikke-påvirket chauffør.

Fartgrænserne er som hovedregel 50 km/t i byen, 90 km/t på landevej og
120 km/t på motorvej. Der er ofte fart- og spirituskontrol.
Det er forbudt at tale i mobiltelefon under kørsel.
Alle passagerer skal benytte sikkerhedssele. Børn under 12 år må ikke
sidde på forsædet.
Kørsel uden for Bulgarien
Det er ikke tilladt at tage bilen ud af Bulgarien med mindre dette er aftalt
på forhånd.
Returneringssted
Ønskes bilen returneret et andet sted end den er blevet udleveret, gives
besked herom senest ved modtagelse af bilen. Afhængig af returneringssted beregnes et ekstra gebyr for denne service.
Fuld eller tom tank
Bilen udleveres rengjort og med fuld tank. Det smarteste er også at returnere bilen med fuld tank – så undgår du diskussioner om hvor meget der
mangler og hvor hvad der skal betales ekstra. Udlejningsfirmaet beregner
2,40 EUR pr. liter manglende brændstof.
Kontakt og nødtelefonnumre
Alle praktiske spørgsmål vedr. billeje eller
hjælp ved tekniske problemer rettes til den
kontaktperson I får oplyst ved udlevering af
bilen. Budget Car Rental kan evt. kontaktes på
mobil +359 089 970 005. I nødstilfælde kan
bulgarien.dk kontaktes på mobil +359 897 925
070 (Henrik Madsen).
Politi: ............................ 166
Ambulance: .................. 150
Brandvæsen: ............... 160
Vejassistance: ............. 146 (eller +359 048 146)
Den danske ambassade i Sofia: +359 2 917 01 00
Konsulatet i Varna: +359 52 630 795
Der tages forbehold for fejl og mangler. Bed om aktuel information ved
udlevering af bilen.
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