
 

 Bokningsstatus:  

 DIN BOKNING ÄR 
BEKRÄFTAD  

 

 

 Bokningsnummer:  
 580506003  

 

Din Bil 

 

 5 sittplatser 

 4 Dörrar 

 Ja 

 Manuell 
 

Ford Focus eller liknande  

Uthyrningsbolag 

Uthyrningsbolag 
Hertz 

 

Grupp CDMR 

Priskod WOW 

Kontonummer 00105545 

Bekräftelsenummer G2260266094 

Platsinformation 
På flygplatsen - 

Hyrbilscenter 

Dina detaljer  

Namn Herr Hans Sundgren 
Flygnummer AY644 

Hämtning 
Datum och tid: 

25/07/2014 kl. 10:30 

Hämta 

Helsingfors Flygplats 
 

Adress: 

International Airport 
 

Telefon: 

00358 205552100 
 

Fax: 

00358 205552101 
 

Avlämning 
Datum och tid: 

27/07/2014 kl. 19:00 

Lämna 

Helsingfors Flygplats 
 

Adress: 

International Airport 
 

Telefon: 

00358 205552100 
 

Fax: 

00358 205552101 
 

  

 

  

 Detta är din voucher  

  

 
Förbetald 

 

   

   

  

   

  

   

  

  

 Bokningen inkluderar Självriskåterbetalning. 

  

Page 1 of 3Välkommen till rentalcars.com

2014-07-19https://secure.rentalcars.com/MyRes.do;jsessionid=844CD0236618B14528D2C9B99820E959.n...



Detta betyder att: 

•
Om din bil blir skadad under hyran och uthyrningsbolaget debiterar dig för skadan får du 

beloppet återbetalat från oss.

• Skador på kaross och fordonsdelar som skett under de flesta incidenter är täckta.

•
Du kan fortfarande behöva lämna en deposition motsvarande beloppet av självrisken på ditt 

kort när du hämtar bilen.

På de flesta destinationerna har din Trafik- och vagnskadereducering (CDW) undantag. Saker som 

fönster, glas, däck, underrede, ersättningslås, ersättningsnycklar och bärgningskostnader är oftast inte 

täckta av din Trafik- och vagnskadereducering och omfattas inte av självrisken, därför täcker heller inte 

vår Självriskåterbetalning dessa saker. 

Du kan bli erbjuden alternativa produkter vilka täcker samma saker som Självriskåterbetalningen eller 

som täcker dessa extra, oförsäkrade saker. Ibland kan du bli erbjuden att helt ta bort självrisken mot en 

extra avgift. 

Vad är inkluderat? 
Obegränsade kilometer , Försäkring ( - Trafik- och vagnskadereducering - Stöldskydd - 3e-

partsansvar ) , Lokala skatter , Flygplatsavgift , Premiumplatsavgift , Vinteravgift ( - Vinterdäck mellan 

1st Nov och 31st Mar ) 

Detta behöver du ta med dig 
  Ett internationellt körkort är obligatoriskt om körkortet är skrivet med icke-latinska bokstäver. Pass 

måste uppvisas för identifikation Ditt giltiga körkort och din voucher eller e-voucher
 

  Följande betalningsmetoder är godkända för depositionen vid hyrans början:  

Kreditkort-Mastercard/Visa  

Kreditkort- American Express  

Kreditkort måste vara i huvudförarens namn  
 

Vad du behöver veta 
Bränslepolicy - Bilen är fulltankad när ni hämtar den. Om ni inte fyller upp den innan ni lämnar tillbaka 

den kommer extra avgifter tillkomma.  

Oanvänd bensin återbetalas ej.  

 

När du hämtar bilen kanske du bestämmer dig för att köpa till extra skydd för att reducera eller eliminera 

din självrisk/deposition eller för att täcka sådant som trafik- och vagnskadereduceringen (CDW) inte 

täcker, t.ex däck och vindrutor. Vänligen uppmärksamma: Om du köper försäkring från 

uthyrningsbolaget kommer kontraktet vara mellan dig och dem. Eftersom rentalcars.com inte är 

involverade kommer vi inte kunna hjälpa dig om du är missnöjd med priset eller skyddet på policyn de 

erbjuder.  

Detta betalas lokalt 
Din förfrågan vidarebefodras till uthyrningsbolaget 
som kommer göra sitt bästa för att möta dina 
önskemål 

Specialerbjudanden 
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Kundkommentarer 
Du har inte gjort några kommentarer

Leverans/Hämtning 
Ingen Leverans/Hämtning

Annan information till uthyrningsbolaget 
Ingen extra information

Ring oss 
Internationellt telefonnummer 0044 161 836 2989  

Vi har öppet måndag till söndag klockan 9-23 

   

  

   

  

   

  

   

   

 
rentalcars.com är varumärket för TravelJigsaw Limited som är en firma registrerad i England och Wales 

(Nummer: 05179829). Den registrerade adressen är 100 New Bridge Street, London, EC4V 6JA.
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