Kiralama Koşulları

KİRALAMA SÜRESİ

En az kiralama süresi 7 gündür.

FİYATLARA DAHİL OLAN VE OLMAYAN HUSUSLAR

Fiyatlara araçların sınırsız kilometrede kullanım hakkı, yağlama ve teknik bakım giderleri
dahildir. Akaryakıt, Hasar Sorumluluk Sigortası (Kasko), Hırsızlık Sigortası, Tek-Yön Ücreti,
Teslim Etme / Teslim Alma Ücreti, Bebek Koltuğu Ücreti ile %18 Katma Değer Vergisi ayrıca
hesaplanır.

TEK-YÖNLÜ KİRALAMALAR

Aracın başka bir şehirde iadesi durumunda, kira süresine bakılmaksızın Tek-Yön ücreti
uygulanır. Ücret bilgileri için Rezervasyon Merkezimizi veya Satış Ofislerimizi arayabilirsiniz.

İLAVE SÜRÜCÜLER

Aracın, kiralayan şahıs dışındaki kişi / kişilerce kullanılabilmesi; ilave sürücü / sürücülere ait
Sürücü Belgesi bilgilerinin, ücret karşılığında olmak üzere, Kira Sözleşmesinin üzerinde
gösterilmesi ile mümkündür. Aksi durumun belirlenmesi ve /veya her hangi kaza durumunda
tüm sigortalar geçersiz sayılarak gerek kiralayan ve gerekse aracı kullanan kişi / kişiler ayrı,
ayrı ve müştereken sorumlu tutulurlar. İlave sürücü ücreti gün hesaplanmaksızın toplam 25
Euro’dur.
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TESLİM ETME VE TESLİM ALMA

Araçların teslim etme/alma yeri İstanbul Atatürk Havalimanıdır. Saat 22:00 - 08:00 arası teslim
etme/alma ek ücreti 10 Euro'dur.

TESLİM GECİKMELERİ

Araçların geriye tesliminde 3 saate kadar olan gecikmelerde, her saat için, sözleşmeye
uygulanan kira fiyatının 1/3'ü, 3 saati aşan gecikmelerde 1 günlük kira fiyatı alınır.

ÖDEME

Kiralamanın toplam tutarı sözleşmenin başlangıcında nakit veya önceden anlaşıldığı takdirde
bilinen diğer kredi kartlarından biri ile tahsil edilir.

TRAFİK CEZALARI

Trafik yasalarına uyulmamasından doğacak her türlü sorumluluk ve maddi ceza kiracıya aittir.
Araçların hangi nedenle olursa olsun resmi veya yerel makamlar tarafından tutulması nedeni ile
geçecek zaman, sözleşme süresi içerisinde kabul edilir.

SABİHA GÖKÇEN HAVA LİMANI HİZMET ÜCRETİ

2/3

Kiralama Koşulları

Sabiha Gökçen Hava Limanı Dış Hatlar Terminalinden yapılacak kiralamalarda Havaalanı
Hizmet Ücreti, ayrıca hesaplanır. Fiyat kiralama gününe bakılmaksızın toplam 45 Euro’dur.

ÖNEMLİ NOTLAR

Her hangi kaza veya aracın çalınması durumunda, aracın yeri değiştirilmeden en yakın polis
veya jandarma karakoluna başvurularak kaza,hırsızlık ve alkol tespiti raporları alınmalıdır. Aksi
halde satın alınan tüm sigortalar geçersiz sayılarak meydana gelen her türlü zarar, 3'cü
şahıslara verilen maddi ve manevi kayıpları da içermek üzere kiracıdan tahsil edilir.
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