
               CONFORTO                              FAMILIA                                           PLUS 

115 160 215 140 190 250 165 220 285

ÉPOCA BAIXA
9 de Janeiro a 23 de Março

9 de Outubro a 21 de Dezembro 

 

ÉPOCA MÉDIA
24 de Março a 13 de Julho

4 de Setembro a 8 de Outubro
22 de Dezembro a 7 de Janeiro

ÉPOCA ALTA
 

14 de Julho a 3 de Setembro

EXPERIMENTE AGORA – Se decidir comprar uma autocaravana, o valor pago é oferecido como desconto!

Reservas por telefone
+351 256 792 069

(custo chamada para a rede fixa nacional)

Reservas online 24h
www.campilider.com

Estações de aluguer:
PORTO: E.N. 109-Olho Marinho 70 3885-113
Ovar
FARO: E.N. 125 - Patacão 526B - 8005-412
Faro   

ALUGUER DE AUTOCARAVANAS 2023

Transfer Aeroporto até 5 pessoas: Porto - 70€ | Faro - 40€

 Preço por dia com IVA incluído  
Estas imagens são exemplos para cada classe. Dada a constante renovação da frota, poderão ser fornecidas autocaravanas diferentes mas respeitando sempre as capacidades indicadas por classe  

Incluído no preço:
>Explicação sobre veiculo
>Kms ilimitados
>Seguro danos próprios
>Assistência em viagem

>Televisão LED
>Toldo lateral
>Suporte para bicicletas
>Conversor 150W

>Ar condicionado cabine
>Auto rádio USB
>Botijas de gás
>Mangueira de água

>Químico sanitário WC
>Extensão elétrica
>Pá e vassoura
>Parqueamento viatura cliente

Extras a pedido (Preço po aluguer com IVA incluído):
>Kit cozinha para 2 pessoas: 40€
(+10€ / cada pessoa extra)
>Kit cama para 1 pessoa: 50€

>Kit banho para 1 pessoa: 20€
>Cadeira de bebé: 20€

>Mesa exterior: 20€
>Cadeira exterior: 10€

>Redução caução p/600€: 15€/dia
>Condutor adicional: 20€

Condições Gerais (extrato):
- 10% desconto a partir do 15º dia / 10% desconto para reservas efetuadas com antecedência superior a 90 dias.
- Idade mínima do condutor de 23 anos e carta de condução classe B (ligeiros) há mais de 2 anos.
- Mínimo 3 dias nas épocas baixa e média. Mínimo 7 dias na época alta.
- Levantamento e devolução nas nossas instalações em Ovar/Faro e em dias úteis. Levantamento das 15h às 17h, devolução das 10h às 11h.
- Possibilidade de levantamento e/ou devolução ao Sábado mediante pagamento de 40 Euros.
- Possibilidade de levantamento às 10h e/ou devolução até às 17h mediante pagamento adicional de 40% da tarifa diária.
- Os preços correspondem a dias de calendário. Contudo, os dias de levantamento e devolução são cobrados como um só dia (ou seja, cobrança de número de noites).
- Pagamento de 30% no momento da reserva. Restantes 70% até 14 dias antes do início do aluguer. Caução no dia de levantamento.
- Caução de 1500 Euros para eventuais danos na viatura em cartão VISA ou MASTERCARD. A caução será devolvida no prazo máximo de 10 dias úteis após a devolução.
- Possibilidade de redução da caução para 600 Euros mediante pagamento adicional de 15 Euros por dia.
- Via Verde para portagens e scuts: 1,85€/dia + passagens, com extrato e fatura enviado imediatamente após cobrança no cartão de crédito.
- Não é permitido fumar dentro da autocaravana bem como é proibido transportar animais de estimação. Custo de limpeza extra 200 Euros.
- A viatura é entregue e devolvida com o depósito de combustível cheio. Serviço de reabastecimento 15 Euros + combustível em falta.
- A viatura é entregue e devolvida com o interior limpo, com o frigorífico e a banca asseados, reservatório da sanita despejado e depósito de águas residuais vazio. 
Serviço de limpeza interior 100 Euros e/ou despejo do reservatório da sanita 50 Euros e/ou despejo do depósito de águas residuais 45 Euros.
- O cliente é sempre responsável perante as autoridades por circular fora dos prazos contratuais e assume todas as responsabilidades referentes a infrações, multas ou outras ocorrências durante o
período de aluguer. O atraso na devolução da autocaravana terá um custo de 35 Euros por cada hora.

Representante das marcas Elnagh e Roller Team

Siga-nos em:


