Matkailuajoneuvojen vuokraushinnasto 2020Jyrki Rauhala Oy

Läntinen Teollisuuskatu 19 , 02920 ESPOO

Oikeus hintamuutoksiin pidetään! info@laiskalassi.fi
www.laiskalassi.fi
puh. 0400-77 25 77
Hinta muodostuu varausmaksusta 300,- autot / 150,- vaunut + vuokrasta + lisävarusteista / palveluista.
Kesähinnat

Vaunu

Varaus tehtävä ja

Weinsberg Weinsberg Hobby

Vaunu

maksettava vähintään400 LK*

480 EU

1 kk ennen lähtöä.

Kabe

480 QDK

Ametist*

550 UK

Auto
65GE*

Auto

Auto

Auto

Auto

Auto

Roadcar

Sunlight

Adria

Bürstner

R600

T66

M650

Viseo i720

Max.Matkustajaa
4 hlö
4 hlö
4 hlö
5 hlö
4 hlö
Max.Vuoteet+Apuvuo 2 + 2/3hlö 4-5 + 2hlö 2 + 1hlö 2 + 1 hlö
2 + 2 hlö 4 + 2 hlö 4 hlö
Viikot
Pvm.
1vko
1vko
1vko/1vrk 1vko/1vrk 1vko/1vrk 1vko/1vrk 1vko/1vrk 1vko/1vrk
18-22

27.4.-31.5. 350 / ---

400 / ---- 600 / 110 650 / 120

750 / 140 850 / 160 950 / 180

23-24

01.6.-14.6 400 / ---

450 / ---- 750 / ---- 750 / ----

850 / ---

950 / ---

25-32

15.6.-09.8 450 / ---

500 / ---- 950 / ---- 950 / ----

1050 /---

1150 / --- 1250 / ---

33-39

10.8.-30.9 350 / ---

400 / ----

750 / 140 850 / 160 950 / 180

600 / 110 650 / 120

1050 / ---

Minimi vuokrausaika 4 vrk. Vaihtopäivä aina arkisin ! Tarkka kellonaika ilmoitetaan sopimuksessa
Hintoihin sisältyvät kilometrit:

2100 km/vko tai 300 km/vrk

Lisäkilometrit

Hintoihin sisältyy vähintään yksi täysi kaasupullo toinen vajaana, WC:n kemsa-aine.

0,30 € / km
Hinnat sis. ALV

Sesonkiajan ulkopuolella pitkät sopimukset edullisesti keväällä ja syksyllä !
Sopivat hyvin pitkiin retkiin sesonkiajan ulkopuolella esim. Euroopaan tai ruskamatkalle Lappiin.
Nämä hinnat ovat voimassa ainoastaan kahden (2) viikon tai pidemmän ajan vuokrauksille.
Alku-ja loppukesäVaunu
hinnat ovat voi-

Vaunu

massa 27.4.-14.6. 400 LK *

480 EU

sekä 10.8.-30.09. Kabe

480 QDK

Hinnat eivät sis. Ametist*

550 UK

talvirenkaita.

Auto

Weinsberg Weinsberg Hobby

2 vko

Varaus tehtävä mie- 500,- €

65GE*

Auto

Auto

Roadcar

Auto

Sunlight

Adria

Bürstner

R600

T66

M650

Viseo i720

2 vko

2 vko

2 vko

600,- €

1000,- €

1100,- €

lellään 1-2 kk ennen 4 vko

4 vko

4 vko

4 vko

matkalle lähtöä.

1200,- €

1600,- €

1800,- €

1000,- €

Auto

2 vko
4 vko

Auto

2 vko

2 vko

2 vko

1300,- €

1400,- €

1600,- €

4 vko

4 vko

4 vko

2100,- €

2200,- €

2600,- €

2 viikon hintoihin sisältyy:

3000 km , 2 täyttä kaasupulloa. Lisäkilometrit

0,30 € / km

4 viikon hintoihin sisältyy:

6000 km , 2 täyttä kaasupulloa. Lisäkilometrit

0,30 € / km

Talvihinnat ja erityisehdot ajalle 01.10-30.04 aina tapauksittain kysyttäessä !
Talvella voidaan tehdä pitkäaikaisia sopimuksia, mutta varaus niistä on tehtävä 3 kk ennen lähtöä !
Lemmikit Joihinkin * merkittyihin automalleihin saa ottaa lemmikin mukaan. Huomioi tämä allergian takia !
Vuokran maksu

Sesonkiaikana kesä-elokuussa vuokran tulee olla maksettuna 1 kuukausi ennen lähtöä.

Muina aikoina 2 viikkoa ennen lähtöä. Pankki-, luottokorteilla maksut ennen lähtöä, provisio lisätään.
Vakuus otetaan asiakkaalta, siivous-, ulkopesu-, tankkaus-, vahinkotapaus yms. varalta.
Vakuusmaksu on omavastuun suuruinen vähintään 300 € ellei muuta sovita. Maksu käteisellä tai luottokortilla.
Vakuusmaksu palautetaan kun ajoneuvo on palauttaessa täysin kunnossa, ja sovitut asiat hoidettu kuntoon.
Hinnoissa on peruskasko 1500 € / 2000 € omavastuulla Pohjoismaissa / Euroopassa.
Omavastuun pienentäminen lisämaksulla 50 €/vko = 1200 € / 1700 €. Tai lisämaksulla 100 €/vko = 900 € / 1400 €.

Tai lisämaksulla 150 €/vko = 600 € / 1100 €. Omavastuun pienentäminen sovittava ja maksettava ennen lähtöä!
Omavastuu Virossa, Puolassa ja Baltian maissa on 20 % vahingon määrästä, mutta aina vähintään

2 500 €

Viroon, Puolaan ja Baltian maihin mentäessä omavastuuta ei voida lisämaksulla vähentää lainkaan!
Green Card ja valtakirja on pakollinen Pohjoimaiden ulkopuolella ja sen hinta on 50,- €
Rajoitukset
Autojen käyttöön on asetettu tiettyjä pakkaskeli rajoituksia 1.10-30.04 väliselle ajalle.
Autojen vienti joihinkin maihin Euroopassa ja mm. Venäjälle ja Euroopan ulkopuolelle on kielletty !

Osoite:

Jyrki Rauhala Oy

Läntinen Teollisuuskatu 19

02920 ESPOO

Varikkomme on avoinna touko-syyskuussa arkisin ma-pe kello 10.00-17.00 (la-su suljettu).
Muuna aikana olemme paikalla sopimuksen mukaan. Talvella varikko on suljettu.
HYVIN ONNISTUNUT AUTON / VAUNUN VALINTA TEKEE LOMASTASI NAUTINNON!
Kun teet valintaa, huomioi yöpyvien/matkustavien henkilöiden lukumäärä.
Yleissääntönä voidaan pitää yhtä valmista vuodepaikkaa jokaiselle yöpyjälle.
Kokenut käyttäjä pystyy helpolla tekemään myös pöytäryhmästä apuvuoteen.
Asuintilan pinta-alaan ja säilytystiloihin kannattaa kiinnittää huomiota!
Laiska Lassin porukalta saat hyviä vinkkejä parhaan mahdollisen mallin valintaan!
Mitä pidempi lomamatka sitä suurempi auto / vaunu on hyvä perussääntö !
ALENNUKSIA PITKISTÄ SESONKIAJAN VUOKRAUKSISTA AJALLE 15.6-09.8.2020
Kaksi ensimmäistä viikkoa normaali hinta. 3. vko alennus 50 € , seuraavat 100 €
Vakioasiakkaan edut: Koulutus alennus 50,- joka huomioidaan vuokrassa!
Vakuutuksen omavastuun pienentäminen alennus 50% hinnaston mukaisista hinnoista!
Lisäksi vakioasiakas saa tarvittaessa ilmastointilaitteen ja markiisin veloituksetta.
VARAUS- JA PALVELUMAKSU ON 300,- auto ja 150,- vaunu MITÄ SE PITÄÄ SISÄLLÄÄN?
Kaskovakuutuksen perusmaksun ja käyttöönotto koulutuksen ennen matkalle lähtöä.
Toimintatakuun koko lomamatkan ajan, SOS-hinauspalvelun sekä toimisto, atk, yms.
kuluja. Palvelumaksuun sisältyy kaasu, kemsa-ja muut käyttöaineet ja toimintavarusteet, kuten sähkökaapelit, tasauskiilat, käytävämatot jne. sekä käyttömaksut.
ONNISTUNUT CARAVAN LOMAMATKA ON KIIREETÖN, VAILLA STRESSIÄ JA PAINEITA!
Suunnittelussa kannattaa huomioida käytettävissä oleva aika suhteessa matkaan,
omat lomaharrastusvälineet, vaatetus, ruokailutottumukset ja muut lomaodotukset!
LÄHTÖPÄIVÄNÄ RIITTÄVÄSTI AIKAA VALMISTELUIHIN!
Lähtöpäivänä auton / vaunun luovutuskoulutus alkaa yleensä iltapäivän tunteina!
Laiska Lassin perusteellinen luovutus- ja käyttökoulutus vie aikaa 1-2 tuntia!
Oma pakkaaminen vie myös aikaa, vaikka olisit kuinka suunnitellut kaiken valmiiksi!
PÄIVÄMATKAN SUUNNITTELU ETUKÄTEEN!
Älä tee liian pitkiä päivämatkoja. Ihanne caravaanarin päivämatka on 300-400 km.
Mieti valmiiksi sopiva reitti ja määränpää. Kiiruhda hitaasti, nauti maisemista!
Muista pitää välillä oikeita lomapäiviä, siis ajovapaita päiviä kokonaan!
OTA HUOMIOON MATKAN AIKANA!
Varmista etukäteen, että yöpymispaikka löytyy ja leirintäalueella on tilaa.
Varaudu ruuhkiin ja tietöiden aiheuttamiin matkan viivästymisiin.
Liian suuret nopeudet ovat riski ja polttoaineen kulutus nousee huomattavasti!

ttava ennen lähtöä!
PALAUTUS PÄIVÄNÄ HUOMIOITAVAA!
Kun lomamatka päättyy, pitää auto / vaunu tyhjentää, siivota ja pestä ulkoa ellet ole
tilannut ko. palveluita Laiska Lassilta. Tilaa ne etukäteen viimeistään lähtöpäivänä!
Kun auto / vaunu palautetaan sen tarkastukseen menee myös aikaa noin 1/2 tuntia.
ANTOISAA MATKAILU-AUTO / VAUNU LOMAA !
Toivottaa Laiska Lassi & kumppanit!

