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De ce să apelez la o �rmă de închirieri auto?

Mașina personală pe care o dețineți nu este su�cient de spațioasă pentru pasageri și
bagaje și nu este nici comodă pentru o călătorie pe termen lung;
Nu aveți timp să faceți o revizie completă a mașinii înainte de plecare, fapt pentru care
există posibilitatea ca la drum lung aceasta să se strice, iar costurile călătoriei să crească
substanțial;
Mașina personală se uzează în timpul călătoriilor;
De cele mai multe ori, valoarea unui bilet de avion este mai mică decât valoarea
combustibilului pe care îl folosiți pentru a ajunge la destinație, iar soluția de a utiliza în
orașul de destinație o mașină închiriată este mult mai convenabilă;
 compania de închirieri este responsabilă de toate costurile pentru mașina închiriată,
astfel vă puteți bucura liniștit de călătoria dumneavoastră;
Flota companiei de închirieri este bogată, fapt pentru care puteți alege ce mașină vă
doriți;
În orașele mari, aveți posibilitatea să vă protejați mașina de ambuteiajele cotidiene
speci�ce.

Ce avantaje și bene�cii am dacă închiriez o mașină?

Călătoria cu mașina vă oferă calitate, siguranță și confort;
Călătorii plăcute și fără riscuri;
Mașinile de închiriat sunt noi și bine întreținute;
Aveți acces la un număr mare de mașini în destinații diferite;
Flota companiei de închirieri este variată, astfel puteți alege ce mașină doriți în funcție
de nevoile dumneavoastră ținând cont de numărul de pasageri și categoria mașinii;
Puteți accesoriza mașina cu gps, scaun pentru bebeluș, șofer adițional, aer condiționat;
Aveți libertate de mișcare;
Puteți folosi mașina în interes de serviciu sau în vacanță;
Nu pierdeți timp folosind mijloacele de transport în comun;
Mașinile nu sunt inscripționate;
Servicii de calitate – agenții noștri răspund prompt la solicitările dumneavoastră.

 

 Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne lăsați un mesaj în secțiunea de contact de pe site. Solicitarea
dvs. va � tratată cu prioritate și vom reveni cu un răspuns cât mai curând posibil.
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