rent easy:
Din spesialist på
premium bobiler

Frihet uten
kompromiss

Frihet uten
kompromiss

Premium utstyr

Alle modeller leveres med navigasjon, sykkelstativ
og markise. Fra gruppe Active Extra, er alle bobiler
utstyrt med Riks TV og ryggekamera.

Den beste tid på året – Ferietid!
En tid for å slappe av, lade opp batteriene og tilbringe
tid med familien. Nesten ingen annen tid på året er
mer verdifull for oss enn nettopp ferien, og derfor er
du heller ikke villig til å inngå noen kompromiss.
Så hvorfor ikke gjøre hele verden til ditt feriehjem
med rent easy – din partner for å nyte livet på veien.
Det grunnleggende utstyret inneholder:
• Kjøkken inkl. kjøleskap og frys
• Bad med ferskvannsspyling, servant og dusjkabinett.
• 25m strømkabel og 12 V batteri med lader
• Sykkelstativ og radio med CD-spiller i førerhuset
• Navigasjonssystem
Ekstrautstyr i våre utleiebiler:
• TV antenne Riks TV
• TV
• Ryggekamera
Bestill online eller gjennom din lokale utleiestasjon.
Vi hjelper deg gjerne med å velge den perfekte bobil
fra våre tre kjøretøyskategorier, for dine behov og for
din perfekte ferie.

Nye kjøretøy av høy kvalitet

Vi tilbyr høykvalitetsmerker som Hymer, Carado
og Bürstner. Vår bilpark er i gjennomsnitt
5 måneder gammel og ingen enheter er eldre enn 2 år.

Din rent easy partner:

Bredt utvalg av kjøretøy

Enten du planlegger en bobiltur for to eller en stor
familieferie: Her finner du din ideelle bobil!

Profesjonelle utleiestasjoner

Personale med lang erfaring og innarbeidede
rutiner sikrer at du får en hyggelig og trygg start
på ferien. Alle rent easy-leiestasjoner består kun
av autoriserte service- og salgspartnere i Erwin
Hymer-gruppen.

Omfattende utstyrsnivå inkludert

Alle våre utleiebiler har et omfattende utstyrsnivå
som standard, og kan utvides med ekstra tilbehør
og servicetjenester som, campingsett, sengetøy
eller flyplasstransport om ønskelig. Med rent easy
kan du starte ferien helt uten stress!
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f.eks. Carado CV 600*

City Extra

Seter
Senger
Motor
Tillatt totalvekt
Lastekapasitet**
Lengde / bredde / høyde

4
2
2,3 L / 120 HK
3.300 kg
600 kg
599/205/265 cm

Pris pr. dag:
Lavsesong
Utenfør sesong
Mellomsesong
Høysesong
Serviceavgift***

* Bobil eksempel: Modell kan variere i lengde, layout og design.
** Vekt og mål finnes på medfølgende vognkort i bilen.
*** Dette er et engangsgebyr som gjelder pr leie

1.071 NOK
1.450 NOK
1.550 NOK
1.950 NOK
2.000 NOK

f.eks. Carado T 447*

Family Classic

Seter
Senger
Motor
Tillatt totalvekt
Lastekapasitet**
Lengde / bredde / høyde

4
4
2,3 L / 120 HK
3.500 kg
640 kg
740/232/290 cm

* Bobil eksempel: Modell kan variere i lengde, layout og design.
** Vekt og mål finnes på medfølgende vognkort i bilen.
*** Dette er et engangsgebyr som gjelder pr leie

Kategori/
Group

Classic

City
Family

1.285 NOK
1.650 NOK
1.750 NOK
2.200 NOK
2.000 NOK

f.eks. Carado
T 447

Exclusive First

f.eks. Hymer B-MC I 580*
Seter
Senger
Motor
Tillatt totalvekt
Lastekapasitet**
Lengde / bredde / høyde

4
4
2,2 L / 143 HK
> 3.500 kg
505 kg
699/229/296 cm

Pris pr. dag:

* Bobil eksempel: Modell kan variere i lengde, layout og design.
** Vekt og mål finnes på medfølgende vognkort i bilen.
*** Dette er et engangsgebyr som gjelder pr leie

Lavsesong
Utenfør sesong
Mellomsesong
Høysesong
Serviceavgift***

1.450 NOK
1.900 NOK
2.000 NOK
2.550 NOK
2.000 NOK

–

–

–

–

–
f.eks.
Hymer
B-MC I 580

førerkort!
> 3,5 t

Sesong 2020
Sesong

Lavsesong
01.01. – 29.04.

Utenfør sesong
30.04. – 01.06.

15.09. – 31.12.

Sesong

5 dager**

Mellomsesong
02.06. – 19.06.

5 dager

Høysesong
20.06. – 15.08.

16.08. – 14.09.
Minimum leietid*

førerkort!
> 3,5 t

First

f.eks. Carado
CV 600

–

Exclusive

Tilbehør/ekstrautstyr

Extra

Minimum leietid*

Pris pr. dag:
Lavsesong
Utenfør sesong
Mellomsesong
Høysesong
Serviceavgift***

Bobiler for utleie

5 dager

*Kortere leietid er kun mulig etter avtale med det aktuelle utleiestedet.
**Mellom 22.12.2020 og 04.01.2021 er minste leietid 14 dager

Rabatt/langtidsleie:
• 3 % rabatt for leietid over 14 dager
• 5 % rabatt for leietid over 21 dager

7 dager

Kilometer pakke: 500 km ekstra

1.100 NOK

Kjøkkenservice (4 – 6 personer)

500 NOK

Campingstoler og bord (1 bord, 4 stoler)

400 NOK

Ekstra stoler

100 NOK

Sengesett (pr person)

490 NOK

Håndklesett (pr person)

150 NOK

Barnesete <20kg (pr barn)

350 NOK

Barnesete >20kg (pr barn)

125 NOK

Gebyr for hund (pr hund)

1.500 NOK

Vinterdekk

1.000 NOK

Innvending rengjøring

1.800 NOK

Tømming toilet kassett

2.100 NOK

Overkjørte kilometer

3 NOK

Endringsgebyr

210 NOK

Gebyr for sein tilbakelevering (pr time)

750 NOK

Gebyr henting/levering på lørdager

500 NOK

Bompenger (pr dag)

70 NOK

Bemerk:
Det viste bilde er et eksempel i denne kjøretøy gruppen. Vi
garanterer antall seter og liggeplasser, som er spesifisert på
din ordrebekreftelse. For kjøretøy med en tillatt totalvekt på
unner 3500 kg., krever sertifikat B, og minimums alderen for
sjåfør er 21 år, og sjåføren må ha hatt førerkort i minimum 1 år.
For kjøretøy over 3500 kg kreves C1 sertifikat, og fører må være
minimum 25 år, og ha hatt førerkort i minimum 3 år. Bemerk at
depositum på 10.000 NOK må betales direkte til utleiestasjonen.

