
auto rental
wynajem samochodów

Samochody z manualną skrzynią biegów

Chevrolet Matiz 1000 cc 70 hp LUB

1 dzień 2 dni 3 dni 4 dni 5 dni 6 dni 7 dni SEZON

55€ 95€ 130€ 175€ 210€ 240€ 265€ CZERWIEC

60€ 120€ 174€ 220€ 265€ 300€ 330€ LIPIEC (do 25 lipca)

80€ 155€ 215€ 275€ 350€ 360€ 395€
od 26 LIPCA do

25 SIEPRNIA

55€ 110€ 145€ 190€ 230€ 265€ 295€
od 26 SIERPNIA do 

WRZEŚNIA

Hyundai  Getz 1.400 cc 100hp

kategoria: A

kategoria: B

2019

Chevrolet Spark 1000 cc 70 hp

1 dzień 2 dni 3 dni 4 dni 5 dni 6 dni 7 dni SEZON

60€ 120€ 160€ 205€ 250€ 290€ 315€ CZERWIEC

80€ 155€ 225€ 275€ 320€ 350€ 385€ LIPIEC (do 25 lipca)

90€ 180€ 230€ 295€ 355€ 410€ 455€
od 26 LIPCA do

25 SIEPRNIA

60€ 120€ 175€ 225€ 275€ 320€ 355€
od 26 SIERPNIA do 

WRZEŚNIA



Minibusy

Kategoria M1: 7 osób

Fiat Doblo – siedmioosobowy (7)

Fiat Scudo – dziewięcioosobowy (9)

Kategoria M2: 9 osób

1 dzień 2 dni 3 dni 4 dni 5 dni 6 dni 7 dni SEZON

95€ 195€ 280€ 360€ 455€ 550€ 650€
CZERWIEC oraz od 

9 WRZEŚNIA do 20 

WRZEŚNIA

115€ 230€ 310€ 410€ 505€ 600€ 685€

LIPIEC (do 21 lipca)

oraz od 26 

SIERPNIA do 

8 WRZEŚNIA

155€ 310€ 445€ 575€ 710€ 815€ 910€
od 22 LIPCA do

22 SIEPRNIA

1 dzień 2 dni 3 dni 4 dni 5 dni 6 dni 7 dni SEZON

95€ 195€ 280€ 360€ 455€ 550€ 650€
CZERWIEC oraz od 

9 WRZEŚNIA do 20 

WRZEŚNIA

115€ 230€ 310€ 410€ 505€ 600€ 685€

LIPIEC (do 21 lipca)

oraz od 26 

SIERPNIA do 

8 WRZEŚNIA

155€ 310€ 445€ 575€ 710€ 815€ 910€
od 22 LIPCA do

22 SIEPRNIA



▪ Podane kwoty wynajmu samochodów obowiązują bez względu

na liczbę przebytych kilometrów.

▪ Rezerwacji pojazdów można dokonać z wyprzedzeniem, jeszcze przed przyjazdem

na wyspę, kontaktując się z nami mailowo: kefalonia@magictours.pl.

▪ W przypadku wcześniejszej rezerwacji (kat. A oraz kat B.), konieczne jest dokonanie

płatności w wysokości 100% należnej kwoty przynajmniej na 7 dni przed dniem

wypożyczenia pojazdu. Płatność na miejscu możliwa jest wyłącznie w przypadku

dokonania rezerwacji mailowo podczas pobytu na wyspie (płatność na miejscu

wyłącznie w wysokości 100% należnej kwoty, uiszczana w gotówce, w EUR

bezpośrednio do przedstawiciela wypożyczalni), oraz jest możliwa w przypadku

rezerwacji aut 7 lub/i 9 osobowych.

▪ W cenie samochodów kat. A i kat. B zawarte jest już pełne ubezpieczenie pojazdu.

FDW (Fully Comprehensive Insurance), nie obejmuje ono jednak opon, kół, klucza

do samochodu, podwozia. Brak udziału kosztów własnych.

▪ Koszty pełnego ubezpieczenia FDW (Fully Comprehensive Insurance)dla

samochodów kategorii M1 oraz M2 płatne dodatkowo:

-12€ za dzień (kategorie pojazdów M1 oraz M2)

▪ Podstawowe ubezpieczenie w kategorii M1 oraz M2 jest od uszkodzeń CDW

(Collision Damage Waiver) jest z ryzykiem 900€ kosztów własnych

▪ W przypadku zgubienia lub utraty przez klienta kluczy do pojazdu,

jest on zobowiązany zwrócić koszt wyrobienia nowych.

▪ GPS jest bezpłatny

▪ Każdy samochód przed podstawieniem dla wynajmującego jest myty

i sprawdzany pod względem technicznym.

▪ Ubezpieczenie, którym objęty jest wynajmowany pojazd, nie obowiązuje,

jeśli kierujący znajduje się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji

odurzających, a także jeśli porusza się on po terenach do tego nieprzeznaczonych

▪ Wynajmowany pojazd musi zostać oddany do wypożyczalni z takim samym

poziomem paliwa, jak w momencie podstawienia dla klienta. Jeśli poziom będzie

niższy, klient może zostać obciążony kwotą za wyrównanie poziomu paliwa.

▪ Minimalny okres wynajmu wynosi jeden dzień, natomiast dla okolic LIXOURI

(Półwysep Paliki) min. To dwa dni!

▪ Wsparcie drogowe dostępne jest przez całą dobę. W przypadku wystąpienia

problemów z wynajętym pojazdem, klientowi zostanie podstawiony inny,

o tej samej kategorii.

▪ Siodełko lub fotelik dla dziecka w kategorii A oraz kategorii B dostępne są za

darmo.

▪ Siodełko lub fotelik dla dziecka w kategorii M1 oraz kategorii M2 dostępne są

odpłatnie: 4€/dzień

▪ Kierowca musi być w wieku minimum 23 lata

▪ Kierowca musi mieć prawo jazdy od minimum 1 roku.

▪ W cenie zawarte są wszystkie podatki.

▪ Zdjęcia zawarte w niniejszej ofercie mają charakter wyłącznie poglądowy

▪ Auto jest podstawiane pod hotel w godzinach 10:00 – 10:30; w przypadku chęci

wcześniejszego podstawienia samochodów obowiązuje dodatkowy koszt..

Dodatkowe informacje

Kefalonia Magic Tours nie jest właścicielem pojazdów przedstawionych w powyższej ofercie, ani

jej organizatorem, lecz jedynie pośrednikiem. Kefalonia Magic Tours nie odpowiada

za wprowadzone w ofercie zmiany, anulacje, stan techniczny pojazdów, etc.

Umowę podpisują Państwo z właścicielem wypożyczalni podczas przekazania dokumentów.

Umowa jest zawierana w języku angielskim i przedstawiciel wypożyczalni jest angielskojęzyczny


