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Planujesz wypożyczenie samochodu we
Wrocławiu? Oto 5 kwestii o których nie
możesz zapomnieć
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Wynajem samochodu to ogromna wygoda, komfort i niesłychanie popularna metoda
podróżowania po Wrocławiu. Rynek stale powiększa się o nowe wypożyczalnie. Jak jednak
wybrać odpowiednią firmę? Jak wygląda proces wynajmu samochodu we Wrocławiu? O
czym, nie możesz zapomnieć decydując się na wynajem auta z wypożyczalni?

Wynajęcie samochodu we Wrocławiu nie powinno stanowić problemu. W mieście funkcjonuje sporo dużych
wypożyczalni i firm zajmujących się wynajmem aut. Większość z nich oferuje tzw. krótkoterminowy wynajem
samochodów, który trwa od jednej doby do miesiąca. Samochód można także wynająć na dłuższy okres.
Wypożyczalnia samochodów we Wrocławiu
Wypożyczenie samochodu to zazwyczaj proces sprawny. Warto jednak wiedzieć, jak się przygotować do tej czynności
i na co warto zwrócić uwagę. Oto 5 kwestii, o których nie powinieneś zapomnieć:
1.

Nawigacja - mimo, iż Wrocław jest świetnie skomunikowanym miastem, to warto posiadać nawigację samochodową.
Jeśli zamierzasz zamówić ją jako usługę dodatkową w wypożyczalni, to koniecznie sprawdź czy oprogramowanie było
aktualizowane w najnowsze mapy.
2.
Mandaty - zwróć uwagę na strefy płatnego parkowania. We Wrocławiu jest ich sporo. W ścisłym centrum miasta jest
wiele ulic wyłączonych z ruchu lub jednokierunkowych. Podróż wynajętym autem wiąże się z odpowiedzialnością za
zachowanie na drodze. Uregulowanie płatności za ewentualne mandaty należy do… kierowcy.
3.
Z Wrocławia do Berlina - podróż do niemieckiego miasta jest względnie szybka, ponieważ przebiega głównie
autostradami. Jest także kusząca… jednak należy pamiętać o tym, że przekroczenie granicy wynajętym samochodem
może nie być dozwolone. O ewentualnych planach związanych z zagraniczną trasą wycieczki, należy poinformować
pracownika wypożyczalni i zapytać o zgodę.
4.
Formalności - przeczytaj dokładnie umowę. Każda z firm wypożyczająca samochody, posiada swoje warunki i
funkcjonuje według określonych reguł. Lepiej je wcześniej poznać, aby uniknąć rozczarowania i zbędnych stresów.
5.
Ubezpieczenie - zwróć uwagę czy wypożyczalnia samochodów zagwarantowała Ci bezpieczeństwo. Szanująca się
firma oferuje swoim klientom dobre warunki wypożyczenia oraz pełen pakiet niezbędnego ubezpieczenia
AC/OC/NNW/ASSISTANCE. Warto, aby auto posiadało nie tylko obowiązkowe ubezpieczenie OC, ale także te
dodatkowe, które uchronią Cię przed nieprzewidywanymi sytuacjami.
Samolotem do Wrocławia
Jeśli podróżujesz samolotem do Wrocławia, warto sprawdzić czy wypożyczalnia, z której usług zamierzasz skorzystać,
oferuje możliwość podstawienia samochodu pod lotnisko. To ogromna wygoda, która uchroni Cię przed stratą
czasu spędzoną na poszukiwaniu właściwego środka transportu komunikacji miejskiej.
Gdzie wypożyczyć samochód we Wrocławiu?
Zanim podejmiesz decyzję o firmie, z której zamierzasz wypożyczyć samochód, sprawdź opinie. Sprawdź, co
oferuje wypożyczalnia samochodów Wrocław.
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