McRent

HYRA HUSBILAR SMART.

Fordon och pris 2019
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Boka på det smarta sättet

+ 	Hyrestagaren/föraren måste ha B-körkort (för bilar upp till
3500 kg) och ha ett giltigt pass eller identitetskort.

... att kunna stanna var du vill. Du kan ändra ditt resmål närhelst
du önskar. Du kan välja att stanna längre på en naturskön plats
som du hittar. Att semestra i en husbil innebär oberoende och
frihet. Inga begränsningar – med en husbil som du väljer och som
levereras av McRent bestämmer du hur du vill tillbringa din dag
och hur du ska njuta av din fritid.
McRent är det största uthyrningsföretaget för husbilar i Europa.
År av erfarenhet från resebranschen har visat att vi är ett företag
som du kan lita på. Vi vet hur man får önskningar att slå in och
hur du ska få en härlig semester. Om du vill hyra en husbil kan du
kontakta vårt McRent-kontor direkt och tala med vår vänliga och
hjälpsamma personal. Du kan också göra din bokning på nätet
genom att besöka vår webbplats www.mcrent.se. Vi garanterar
en snabb och enkel bokningsprocess med svar direkt.

Hyresvillkor

Att vara mobil betyder ...

maximalt
= extra
personantal

= barn

** Extraerbjudanden kan ha begränsad körsträcka, de är specialmarkerade.
Extra kilometer kostar då 3,60 SEK per km.

Tilläggsavgift lördag

600 SEK

Självrisknedsättning till 1500 SEK

200 SEK per dag
1.000 SEK för sen incheckning av fordon

Timtaxa

200 SEK

Ändringsavgift

50 SEK

Tull kostnad Sverige

25 SEK

Diesel

per liter inkl. service, om
nödvändigt

Campingset: bord och 4 stolar

Köksutrustning

250 SEK per hyra

++ utvändig tvätt

Sängkläder

450 SEK per person

++ 2 gasflaskor

Handdukar

140 SEK per person

++ Fiat mobilitetsgaranti och
vägassistans

++ nivåkilar

Bilbarnstol

190 SEK per hyra

100 SEK per hyra

++ markis (på vissa modeller)

++ anslutningskabel

Sittkudde

++ kabelvinda

Vinterdäck

900 SEK per hyra

++ toalettkemikalier

Städning invändigt

2.000 SEK

++ vattenslang

Tömning av toalett

1.000 SEK per hyra, om nödvändigt

+ 	Föraren måste vara minst 21 år och ha haft körkort i minst
ett år.
+ 	Rökning är inte tillåten i något av fordonen.
+ 	Husdjur kan komma ifråga efter överenskommelse med
hyrkontoret.
+ 	Hyrestagare är skyldiga att följa lagstadgade regler och
förordningar (körkort, trafikregler). Ett giltigt körkort måste
uppvisas när du hyr husbilen.
+ 	A ntalet personer som ryms i en husbil kan variera.
+ 	En deposition på 11 000 kronor måste lämnas när du hyr
fordonet. (Deposition endast med kreditkort; VISA eller
Mastercard)
De hyresvillkor som ingår i hyresavtalet och som visas på
vår webbplats gäller vid tiden för uthyrning!

Våra partner
Vi använder följande varumärken

www.dethleffs.se

www.sunlight.de/sv

Hi my name is Maxx
and I´m looking for
new adventures and
interesting roadtrips
to the most beautiful
holiday destinations.
Would you take me
with you?
Follow us on:

++ backningskamera (på vissa
modeller)

Din McRent-partner

08 4090 7500
www.mcrent.se

Vi lovar alltid:
• Totalpris vid bokningen utan dolda kostnader
• Bekräftelse av den valda fordonskategorin
• Priserna debiteras per dag för respektive säsong
Incheckning och utcheckning räknas som en enda dag om inte en
period på 24 timmar har överskridits. De tekniska specifikationerna är ungefärliga och kan komma att ändras utan föregående
meddelande (enligt tillverkarens uppgifter).
Prislistan gäller från 2019/01/01 och ersätter alla tidigare prislistor.
Observera att priserna kan variera beroende på efterfrågan efter
säsong. Hyrfordonen som erbjuds kan skilja sig åt från de fordon
som visas i denna broschyr när det gäller utrustning och typ.

Ditt McRent-team önskar dig en
fantastisk semester!
Husbilar som visas i denna broschyr är endast exempel på varje
grupp och vi kan bara garantera det antal platser och bäddar
som anges på din bokningsbekräftelse. Den specifika modellen
kan variera när du hämtar husbilen.

Legend:

= idealiskt
personantal

Rental Alliance GmbH • Achener Weg 60 • D-88316 Isny
Tel. +49 7562 91389-150 • Fax +49 7562 91389-160 • reservation@mcrent.eu

Checka ut mån–fre mellan kl. 14 och 17, checka in mån–fre mellan klockan 8 och 10.
Checka in Lördag mellan 10 och 12. Checka ut mellan 13 och 14.
Om du vill checka ut på en lördag ber vi dig kontakta hyreskontoret. Extra avgift
för in eller utcheckning på lördag kan förekomma.
Husbilarna är städade invändigt när de lämnas till kunden och ska återlämnas i
ett städat skick.

Tel.: 08 4090 7500
stockholm@mcrent.se

++ Dethleffs säkerhetspaket

McRent Stockholm AB
Björnängsvägen 15
746 34 Bålsta (Stockholm)

++ cykelhållare eller
cykelgarage

++ ansvarsförsäkring som täcker
skador upp till 300 miljoner SEK
++ helförsäkring med en självrisk
på 11.000 SEK per skadetillfälle
++ moms

08 4090 7500
www.mcrent.se

++ klimatanläggning i
förarhytten

++ fria mil**

Tillbehör

om husbilen inte återlämnas i
städat skick

0 SEK per hyra
Priser per

Berätta om dina önskemål när du bokar din husbil.

Hyresavgiften innefattar

Boka på det smarta sättet

* mellan 2019-12-22 och 2020-01-06 är den kortaste hyresperioden 14 dagar

Minsta hyrtid
+S
 ÄKERT
nya, säkra modeller med ABS, ASR och mobilitetsgaranti
+E
 NKELT
många olika planlösningar till attraktiva priser - och du
bokar bekvämt via webben

Säsongtider

Lågsäsong

Mellansäsong

Högsäsong

Mellansäsong

Lågsäsong

01.01. – 02.06.

03.06. – 30.06.

01.07. – 21.08.

22.08. – 21.09.

22.09. – 31.12.

5 dagar

5 dagar

7 dagar

5 dagar

5 dagar*

Säsonger 2019

+P
 ÅLITLIGT
när du hyr av McRent kan du lita på att du får det fordon
som du bokat

Standard

Plus

Luxury

Urban

---

t.ex. Sunlight Cliff 540

t.ex Sunlight Cliff 601

Compact

---

t. ex. Globebus T1

t. ex. Globebus I7

t. ex. Sunlight T67

t. ex. Trend A5887

t. ex. Sunlight A70

Comfort

t. ex. Trend T7057 DBM

t.ex. Pulse T7051 DBM

t. ex. Sunlight I69L

Family

Njut av friheten –
njut av livet i husbil!
HYRA HUSBILAR SMART.

McRent

Kategori/Fordonsgrupp

Rabatt vid långtidshyra
Hyresperiod på
21 till 30 dagar: -3%
Hyresperiod längre
än 30 dagar:
-5%

Boka och spara!

Fordonsöversikt

t. ex. Sunlight Cliff 540

t. ex. Dethleffs Trend A5887

Den lätthanterliga för två

Plats för hela familjen
Pris per dag

1.340 SEK

Mellansäsong

1.690 SEK

2.070 SEK

Högsäsong

2.620 SEK

Serviceavgift

1.300 SEK

Sittplatser/Sovplatser

max. 4/2

Längd/bredd/höjd

541/205/265 cm

Motor

2,3 l (96 kW/130 PS)

Tillåten totalvikt

3,3 t

Lastförmåga*

705 kg

FAMILY PLUS

870 SEK

t. ex. Sunlight Cliff 601

Grupp Family Plus

* Vikterna, som är angivna i registreringsbeviset, är gällande.

Sittplatser/Sovplatser

max. 6/6

Längd/bredd/höjd

651/233/319 cm

Motor

2,3 l (96 kW/130 PS)

Tillåten totalvikt

3,49 t

Lastförmåga*

629 kg

t. ex. Sunlight A70

Sportig för fyra

Helt enkelt enorm – med sex sovplatser
Pris per dag

Pris per dag

Lågsäsong

1.060 SEK

Lågsäsong

1.230 SEK

Mellansäsong

1.530 SEK

Mellansäsong

1.900 SEK

Högsäsong

2.390 SEK

Högsäsong

2.850 SEK

Serviceavgift

1.300 SEK

Serviceavgift

870 SEK

Grupp Urban Luxury
Sittplatser/Sovplatser

max. 4/4

Längd/bredd/höjd

599/206/265 cm

Motor

2,3 l (96 kW/130 PS)

Tillåten totalvikt

3,3 t

Lastförmåga*

635 kg

FAMILY LUXURY

URBAN LUXURY

2x

* Vikterna, som är angivna i registreringsbeviset, är gällande.

t. ex. Dethleffs Globebus T1

* Vikterna, som är angivna i registreringsbeviset, är gällande.

Sittplatser/Sovplatser

max. 6/6

Längd/bredd/höjd

725/232/314 cm

Motor

2,3 l (96 kW/130 PS)

Tillåten totalvikt

3,49 t

Lastförmåga*

630 kg

Snygg, snabb och rymlig

Pris per dag

Pris per dag

Lågsäsong

1.060 SEK

Lågsäsong

1.170 SEK

Mellansäsong

1.530 SEK

Mellansäsong

1.910 SEK

Högsäsong

2.390 SEK

Högsäsong

2.620 SEK

Serviceavgift

1.000 SEK

Serviceavgift

1.300 SEK

Grupp Compact Plus
Sittplatser/Sovplatser

max. 4/2

Längd/bredd/höjd

599/220/281 cm

Motor

2,3 l (96 kW/130 PS)

Tillåten totalvikt

3,49 t

Lastförmåga*

839 kg

COMFORT STANDARD

COMPACT PLUS

Grupp Family Luxury

t. ex. Trend T7057 DBM

Perfekt till en stadssemester

* Vikterna, som är angivna i registreringsbeviset, är gällande.

Grupp Comfort Standard

* Vikterna, som är angivna i registreringsbeviset, är gällande.

Sittplatser/Sovplatser

max. 4/2

Längd/bredd/höjd

741/233/290 cm

Motor

2,3 l (96 kW/130 PS)

Tillåten totalvikt

3,49 t

Lastförmåga*

634 kg

t. ex. Pulse T7051 DBM

t. ex. Dethleffs Globebus I7

Massor av plats för mys

Resekomfort i kompakt form

Pris per dag

Lågsäsong

1.180 SEK

Lågsäsong

1.250 SEK

Mellansäsong

1.630 SEK

Mellansäsong

2.000 SEK

Högsäsong

2.500 SEK

Högsäsong

2.720 SEK

1.000 SEK

Serviceavgift

1.300 SEK

Serviceavgift

Grupp Compact Luxury
Sittplatser/Sovplatser

max. 4/4

Längd/bredd/höjd

695/220/281 cm

Motor

2,3 l (96 kW/130 PS)

Tillåten totalvikt

3,49 t

Lastförmåga*

629 kg

COMFORT PLUS

COMPACT LUXURY

Pris per dag

* Vikterna, som är angivna i registreringsbeviset, är gällande.

Grupp Comfort Plus

* Vikterna, som är angivna i registreringsbeviset, är gällande.

Sittplatser/Sovplatser

max. 4/4

Längd/bredd/höjd

741/233/300 cm

Motor

2,3 l (96 kW/130 PS)

Tillåten totalvikt

3,49 t

Lastförmåga*

569 kg

t. ex. Sunlight I69L

t. ex. Sunlight T67

Integrerad komfort

Halvintegrerad med fyra bäddar

Pris per dag

Lågsäsong

1.000 SEK

Lågsäsong

1.340 SEK

Mellansäsong

1.530 SEK

Mellansäsong

2.100 SEK

Högsäsong

2.500 SEK

Högsäsong

2.830 SEK

Serviceavgift

1.300 SEK

Serviceavgift

1.300 SEK

Grupp Family Standard
Sittplatser/Sovplatser

max. 4/4

Längd/bredd/höjd

735/232/290 cm

Motor

2,3 l (96 kW/130 PS)

Tillåten totalvikt

3,49 t

Lastförmåga*

730 kg

COMFORT LUXURY

FAMILY STANDARD

Pris per dag

* Vikterna, som är angivna i registreringsbeviset, är gällande.

1.120 SEK

Högsäsong

Grupp Urban Plus

* Vikterna, som är angivna i registreringsbeviset, är gällande.

Lågsäsong

Mellansäsong

Serviceavgift

URBAN PLUS

Pris per dag
950 SEK

Lågsäsong

Grupp Comfort Luxury

* Vikterna, som är angivna i registreringsbeviset, är gällande.

Sittplatser/Sovplatser

max. 4/4

Längd/bredd/höjd

741/232/293 cm

Motor

2,3 l (96 kW/130 PS)

Tillåten totalvikt

3,49 t

Lastförmåga*

580 kg

