Motorhome eksempler

CT-19 motorhome: 2 voksne og 1 barn
eller 2 voksne.

C-25 Motorhome: 2 voksne og 3 børn
eller 4 voksne. Max. 5 personer.

E-27 motorhome: 5 voksne eller 4
voksne og 2 børn. Max. 6 personer

CT-30 Motorhome: 6 voksne eller 4
voksne og 3 børn. Max. 7 personer.

EagleRider
USA er oplagt til en ferie på motorcykel, og skal det være rigtig amerikansk,
bør det naturligvis være på en Harley Davidson.
EAGLERIDER 01. APRIL 2011-31. oktober 2011
Orlando, Miami og Daytona

Pris pr. dag ved
1-6 dage

7-13 dage

14+ dage

01/06-15/08

755

655

615

01/04-31/05 + 16/08-31/10

475

395

315

Forhøjet leje samt krav om minimum antal dage kan forekommer ved særlige begivenheder, f.eks. under:
Daytona Bike Week 04-13mar 2011 og Biketoberfest 13-16 Okt koster det ca. 315 kr. ekstra pr. dag + minimumleje på 4-6 dage fra alle Florida udlejningssteder.
Højsæsonstillæg på 75 kr pr. dag pr. leje: 01 august - 30 september 2011 for modellerne: Electra Glide, Honda Gold Wing og BMW.

eaglerider: regler & betingelser:
Prisen for den dag lejemålet begynder er gældende for
hele perioden. Prisen beregnes pr. dag = en 24 timers
periode fra det tidspunkt motorcyklen afhentes. Afleveres
motorcyklen for sent opkræves et gebyr på min. US$ 25.
Returneres motorcyklen før den planlagte dag gives ingen
refundering af de ubenyttede lejedage.
Prisen inkluderer:
•
Lokale skatter og miljøafgift
•
VIP forsikring med selvrisiko på US$ 2.000
•
Hjelm til fører og passager
•
Sadeltasker
•
Transport fra hotel til afhentningsstationen såfremt
det er indenfor 11 km og ved lejemål på min. 3 dages leje
Ikke inkluderet:
•
Benzin
•
Miles
•
Envejsleje
Depositum i USA:
På udlejningsstationen opkræves et depositum på US$
300-1000 på kreditkort eller i rejsechecks. Beløb varierer
efter udlejningsperiode.
Førere:
Minimumsalderen for alle førere er 21 år. 1 ekstra fører er
tilladt uden ekstra gebyr. Fører skal være i besiddelse af et
gyldigt MCkørekort samt internationalt kreditkort.

Envejsleje:
Envejsleje er fra US$ 150 indenfor samme stat og op til
US$ 750 pr. lejemål – forhør
nærmere hos rejsebureauet.
Miles:
Miles tilkøbes ved afhentning af motorcyklen med én af
følgende muligheder:
Pr. mile: US$ 0,39.
100 miles pr. dag: US$ 33.
Ubegrænset miles: US$ 38 pr. dag.
Priserne er eksklusiv lokale skatter og afgifter.
GPS (The Garmin Zumo 550):
Betales lokalt og koster US$ 15 pr. dag
Ved afhentning opkræves et kreditkort depositum på US$
250
Bagage:
EagleRider giver mulighed for at få opbevaret overskydende bagage, flybilletter og
andre værdigenstande. Det er dog på eget ansvar.
Åbningstider:
Mandag – Søndag: 09.00-17.00.
Enkelte undtagelser kan forekomme.
Lukket: 01jan, 24apr, 30maj, 04jul, 05sep, 24nov og 25dec.
Afhentning sker i udlejningsstationernes åbningstid dog
ikke senere end kl. 16.30. Kunder skal ringe til den pågældende udlejningsstation om morgenen på afhentningsdagen for at aftale nærmere tidspunkt afhentning.

Forskring:
VIP Forsikring (er inkl. i priserne): Selvrisiko på US$ 2.000,
depositum US$ 500.
Forhøjet VIP forsikring (tilkøb US$ 6+lokale skatter og afgifter - betales hos udlejningsstationen):
Selvrisiko på US$ 1.000, dækning mod punktering, reducering i depositum til US$ 300.
SLI (Supplemental Liability Insurance) = ansvarsforsikring
overfor 3. part med en
dækning op til US$ 1 mill. kan tilkøbes for US$ 12.95 +
lokale skatter.
Begrænsninger:
VIP forsikringen gælder ikke ved kørsel i Death Valley fra
juni til august pga. ekstreme
vejrforhold, samt på grus- og skovveje, private veje og
strande. Det kræver skriftlig tilladelse fra EagleRider at få
lov til at kører over grænsen til Mexico.
Depositum/ Forudbetaling:
Ved bekræftelse af lejemålet betales et depositum på kr.
1.000. Restbeløbet betales
senest 35 dage før lejemålets start.
Annullering:
- Mere end 35 dage før lejens start: kr. 250
- 34–25 dage før lejens start: 35% af lejen
- 25-15 dage før lejens start: 65% af lejen
- Mindre end 14 dage før lejens start kan refundering ikke
finde sted.
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