Ogólne informacje o wynajmie.
• Prawo jazdy
Każde pozwolenia wydrukowane w alfabecie łacińskim lub cyrylicy jest ważne na terytorium
Gruzji przez jeden rok od przyjazdu. Nie jest wymagane posiadanie międzynarodowego prawa
jazdy w celu prowadzenia pojazdy przez jeden rok.
• Ograniczenia wiekowe
Każdy kierowca w wieku minimum 21 lat, który posiada rok doświadczenia w prowadzeniu
pojazdów jest automatycznie ubezpieczony na wszystkich poniżej wymienionych warunkach.
Każdy dodatkowy kierowca jest automatycznie ubezpieczony na tych samych warunkach w
przypadku, gdy główny kierowca jest obecny w samochodzie.

Rezerwacja pojazdu.
•

Jak zarezerwować pojazd?

1. Rezerwacja przez internet poprzez formularza na stronie http://gruzja-wyprawy.pl/carrental/
Rezerwacja jest darmowa i może być zmieniona lub odwołana w dowolnym momencie.
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących rezerwacji oraz okresu wypożyczenia – można
je zadać poprzez formularz kontaktowy (w polu Uwagi), odpowiemy natychmiastowo.
2. Rezerwacja drogą elektroniczną – należy wysłać e-mail na info@gruzja-wyprawy.pl i
dokonamy dla państwa rezerwacji.
3. Rezerwacja telefoniczna (+995 558 142 307) lub whats app.
4. Rezerwacja przez fan page na facebook
https://www.facebook.com/GeorgiaAdventureClub/
•

•

Jak zmienić rezerwację?
Rezerwacja może zostać zmieniona do 24 godzin przed rozpoczęciem wynajmu bez
dodatkowych opłat czy prowizji.
Wszelkie już dokonane płatności zostaną w pełni zwrócone za wyjątkiem opłat
narzuconych prze bank lub system płatności.
Jak odwołać rezerwację?
Można zrezygnować z rezerwacji do 24 godzin przed rozpoczęciem wynajmu bez
dodatkowych opłat czy prowizji.
Wszelkie już dokonane płatności zostaną w pełni zwrócone za wyjątkiem opłat
narzuconych prze bank lub system płatności.
Zmiany lub anulowanie dokonane z dowolnego powodu, który nie jest zależny od
najemcy (jak opóźnienie lotu lub jakiekolwiek inne) będą przyjmowane w dowolnym
czasie (również po terminie) bez dodatkowych opłat za zmianę lub anulowanie.

Warunki płatności

Każda rezerwacja jest bezpłatna i nie zobowiązuje do żadnej przedpłaty przed przyjazdem.
Wynajmujący otrzymuje pełną gwarancję rezerwacji pojazdu poprzez potwierdzenie mejlowe
•

Pełna opłata za wynajem

Pełną opłatę należy uiścić w pierwszym dniu wynajmu, która zostanie automatycznie
naliczona bez depozytu. W przypadku płatności 50/50 każdy z pojazdów zostanie obciążony
kwotą od 200 do 500 Euro depozytu zgodnie z wybranym pojazdem.
• Brak depozytów
W przypadku dokonania pełnej opłaty za wynajem - w pierwszym dniu najemca zostanie
obciążony zerową kwotą depozytu, a żadne środki z karty kredytowej nie zostaną zablokowane
na okres wynajmu.
Wyjątki - * Niektóre pojazdy wymagają pewnej kwoty depozytu, kwota ta jest wyszczególniona
poniżej ceny za wynajem.
Metody Płatności:
1. Gotówka, za którą wystawiamy paragon (można go otrzymać na początku wynajmu)
2. Wystawiamy fakturę, którą można zapłacić za pośrednictwem przelewu bankowego (należy
poprosić o to przez e-mail i zapłacić co najmniej 1 tydzień przed rozpoczęciem wynajmu)
3. Płatność kartą kredytową (należy zażądać e-mailem i zapłacić 1 dzień roboczy przed
rozpoczęciem wynajmu) W przypadku płatności kartą kredytową dodatkowa opłata w
wysokości 3,5% jest dodawana do ceny wynajmu
• Cena wynajmu zawiera:
· Wszystkie podatki
· 100% ubezpieczenia pojazdu
· Nieograniczony kilometry dla każdego pojazdu na okres wynajmu, więc nie trzeba liczyć
przejechanych kilometrów.
• Ubezpieczenia oraz Wiek kierowców
100% Ubezpieczenie - Pojazd, w razie wypadku z własnej winy
100% Ubezpieczenie - Pojazd w przypadku uszkodzenia przez jakąkolwiek stronę trzecią
100% Ubezpieczenie - pojazd w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia spowodowanego przez
pożar, kradzież lub inne szkody spowodowane przez stronę trzecią
100% - Obrażenia osób (stron) trzecich (bez względu na to, czyją przyczyną jest wypadek), w
wysokości do 50 000 USD (dolarów amerykańskich)
100% - na wszystkie akcesoria (lustra, szyby itp.)
Brak franczyzy i zero potrąceń w razie wypadku, kradzieży lub innych szkód.
* Opony uszkodzone podczas jazdy terenowej nie są traktowane jako przypadkowe
uszkodzenia przez jakąkolwiek firmę ubezpieczeniową w Gruzji. Opłaty za opony wykonane na
nawierzchni off-road waha się od 35 Euro do maksymalnie 95 EUR.
Każdy kierowca, który ma 21 lat i ma roczne doświadczenie w prowadzeniu pojazdu, jest
automatycznie ubezpieczony w tych samych warunkach, co właściciel umowy najmu w
wynajętym pojeździe.
• Dostawa i odbiór
Dostawa do dowolnego miejsca w mieście kosztuje 4 EUR, nie zależnie od odległości.
Dostawa na lotnisko w Tbilisi i Batumi kosztuje 19 EUR
Dostawa na lotnisko Kutaisi wynosi 19 Euro.

Standardowe godziny otwarcia biura to od 10 do 18 od poniedziałku do piątku. Wcześniej
zarezerwowane pojazdy można odbierać z biura 24/7 na żądanie bez żadnych dodatkowych
opłat.
Usługa Dostawy i Odbioru jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a usługa
odbioru jest płatna według standardowej opłaty nie zależnej od godzin lub dni wolnych od
pracy
• Wynajem w jedną stronę
Krajowe wynajmy w jedna stronę (National One-Way Rentals) mają ceny obliczane według
daty oraz miejsca miejsca odbioru i oddania.
Międzynarodowe przekraczanie granicy jest dozwolone wszystkimi pojazdami, ale miejsce
odbioru i odstawienia pojazdu musi znajdować się na terytorium tego samego kraju.
• Wynajem transgraniczny i ograniczenia terytorialne
Wypożyczanie transgraniczne jest dozwolone w następujących krajach: Armenia i Turcja.
Wynajem transgraniczny wymaga specjalnego dwujęzycznego zezwolenia wydanego przez
notariusza i kosztuje 69 Euro za dowolną liczbę dni za granicą. W przypadku pozwolenia na
obydwa kraje - scena wynosi nadal 69 Euro.
Należy pamiętać, że wydanie pozwolenia przez notariusza wymaga jednego dnia roboczego i
może zostać wykonane na żądanie przed przyjazdem, poprzez wysłanie kopii paszportu
wynajmującego pocztą elektroniczną.
• Akcesoria
Fotelik dziecięcy / Fotelik dla niemowlaka
4,00 € - dziennie
Pozwolenie na przekroczenie granicy
69,00
Bagażnik dachowy
9,00 € - dziennie
Nawigacja GPS
5,00 € - dziennie

