
Condiții de închiriere autoturisme

 Vârsta minimă: 21 ani
 Minimum 1 an experiență la volan
 Garanție: 100 - 600 EUR, în funcție de modelul auto.  Tarifele sunt exprimate în
EUR/zi, incluzând asigurări și TVA, cu limită de Km (1-3 zile: 600 Km/zi, 4-7 zile: 500
Km/zi,  8+  zile:  400  Km/zi;  suplimentar:  +0,2  Euro/Km).  Tarifele  nu  includ
combustibilul.  Tarifele  sunt  valabile  pentru  preluare/predare  auto  în  Iași.  Toate
modelele  auto  sunt  dotate  cu  aer  condiționat.  Tarifele  și  modelele  auto  pot  suferi
modificări. 
 Servicii suplimentare disponibile: șofer (+35 EUR/8 ore; suplimentar +5 EUR/oră;
nu include cazarea), GPS (+5 EUR/zi), scaun copil (+3 EUR/zi), lanțuri de zăpadă (+3
EUR/zi). Tarife pentru închiriere pe termen lung pentru companii: disponibile la cerere.

* Servicii VIP All Inclusive
Audi A7 Sportback S-line

 Servicii incluse: închiriere auto, șofer în limita a 8 ore/zi (opțional, în limita
disponibilității: șofer vorbitor de limba engleză), combustibil în limita a 400 Km/zi.
 Suplimentar: șofer (peste 8 ore/zi): + 5 EUR/oră, limita Km (peste 400 Km/zi):
+ 0,5 EUR/Km.
 Servicii neincluse: taxe de drum și parcare, cazare șofer (daca e cazul).
 Garanție: 500 EUR. 
 Franciză in caz de accident: 0
 Asigurări: incluse în tarif.

Rental conditions

 Mininum 21 years old
 Minimum 1 year driving experience
 Deposit: 100 - 600 EUR, depending to car model. Rates are in EUR/day, including

insurance, VAT and limited mileage (1-3 days: 600 Km/day, 4-7 days: 500 Km/day,
8+ days: 400 Km/day; additional: 0,2 EUR/Km). Fuel is not included. Rates are valid
for car pick-up/return in Iasi. All car models have air conditioned. Rental rates and car
models are subject to change. 

 Available  extra-services:  chauffeur  service  (+35  EUR/8  hours;  additional  +5
EUR/hour; hotel accommodation not included), GPS (+5 EUR/day), child car seat (+3
EUR/zi), snow chains (+3 EUR/zi). Corporate long terms rental: available on request.

* VIP All Inclusive service
Audi A7 Sportback S-line

 Included services: car rental, chauffeur service for max. 8 hours/day (optional, on
availability: English speaking driver), fuel for max. 400 Km/day.

 Additional: chauffeur service (over 8 hours/day): + 5 EUR/hour, mileage (over 400
Km/day): +0,5 EUR/Km.

 Services not included: traffic and parking fees, driver accommodation (if necessary).
 Deposit: 500 EUR. 
 Responsability in case of accident: 0. 
 Insurance: included in price.




