
Pick-up
Tue 4 Aug at 18:00
Prague Airport
On Airport - Car Rental Centre

Drop-off
Sun 9 Aug at 17:30
Prague Airport
On Airport - Car Rental Centre

7 Seats | 4 Doors
 Air Conditioning  Automatic Transmission

One Additional Driver included Collision Damage Waiver (CDW)
Third-Party Liability (TPL) Theft Protection (TP)

Pick-up instructions: 
The office is in the 'Courtyard by Marriott
Hotel', which is opposite Terminal 1 or to
the right of Terminal 2.

Drop-off Instructions: 
The procedure for returning the vehicle
will be explained to you at the rental
counter.

Trip Details

Car

People Carrier (Volkswagen Touran or similar)

Included Free

Car Hire Company

Name: Budget

Address: Courtyard by Marriott Hotel Prague Airport., Prague, Czech Republic

Tel: +420220560443

To the Budget Rental Desk 
Main Driver Mr Edgar Jorrin Abellán

Group SVAR

American Express | MasterCard | Visa

Important Information

Deposit 800,00 € including tax

Fuel Policy Full to Full

Mileage / Kilometres Your rental includes unlimited free kilometre
s.

What you need at pick-up

Licence
The main driver and any additional drivers will need to provide a full driving licence in their
name.

An International Driving Permit is required if the driving licence is printed with non-Roman
Alphabet.

Identification
A Passport is required.

Non-EU citizens must produce the following documents to pick up the car: their driving
licence and an International Driving Permit (or a sworn translation of their driving licence
made by their embassy or consulate). All documents must have been issued at least 1
weeks before pick-up.

Credit card
The main driver must be in possession of a Credit Card in their own name when picking up
the car. The Card must have enough available funds to cover the excess / deposit amount
(which will be blocked on the Card for the duration of the rental). The Card will also be
required to pay for local fees, extra equipment and anything purchased additionally at the
car hire counter.

Accepted Credit Cards

Cash and Debit cards are not accepted.

The main driver must present this Rental Voucher when picking the car up.

Refer to the Terms and Conditions for more information.

Help on the road

If you are having any problems with your hire car, please call Budget on +420220560443.

If you need any other support during your rental, please call us on 938 005 657.

Excess Information
The car has a damage excess of 800,00 € including tax.
The car has a theft excess of 800,00 € including tax.

Mandatory Local Charges
Local Charges - You are responsible for any charges and fines, including tolls, congestion
charges, speeding tickets and parking or traffic fines.
Toll fees - Look out for toll fees on certain roads, as these are not included in your rental
price. Depending on where you’re driving, you may be able to pay for toll fees in different
ways. Just ask the counter staff to explain when you pick up the car.
One-Way Rules - If you arrange to pick the car up in one location and drop it off in another,
the car hire company may charge a one-way fee to cover the cost of returning the car to the
original location. 
Prior notification is required for all one-way rentals. If you drop the car off at a location
other than the one originally agreed; you will incur a 'Penalty' from the car hire company.
One-Way Rules - The cost of this service will be confirmed after you have made the booking
and we have confirmed with the car company that this would be allowed.

Booking Reference 650063210

This Rental Voucher contains the most important information about your booking. For further details please refer to the confirmation email sent to your registered email address or login
to your account at Booking.com

https://www.booking.com/


Vyzvednutí
út 4 Srpen v 18:00
Praha Letiště
Na Letišti - Centrum pronájmu vozů

Navrácení
ne 9 Srpen v 17:30
Praha Letiště
Na Letišti - Centrum pronájmu vozů

7 místní | 4 Dveře
 Klimatizace  Automatická převodovka

Zahrnut je jeden další řidič Finanční krytí pro případ nehody (CDW)
Pojištění odpovědnosti za škodu třetí

osobě (TPL)
Krytí odpovědnosti za odcizení (TP)

Instrukce k vyzvednutí: 
Kancelář se nachází v hotelu Courtyard by
Marriott, který se nachází naproti
terminálu 1 nebo napravo od terminálu 2.

Instrukce ke vrácení : 
Postup navrácení auta vám bude vysvětlen
u přepážky pro pronájem aut.

Detaily o Cestě

Vozidlo

Vozidel typu minivan (Volkswagen Touran nebo podobně)

Zahrnuje v Ceně

Autopůjčovna

Jméno: Budget

Adresa: Courtyard by Marriott Hotel Prague Airport., Prague, Czech Republic

Telefon: +420220560443

Pro Pobočku Autopůjčovny Budget 
Hlavní řidič Mr Edgar Jorrin Abellán

Kategorie SVAR

American Express | MasterCard | Visa

Důležité Informace

Depozit 800,00 € zahrnuje dph

Pravidla pro pohonné hmoty Převzato s plnou a vráceno s plnou

Míle / Kilometry Váš pronájem zahrnuje neomezený počet kilo
metrů zdarma.

Co potřebujete při vyzvednutí

Licence
Hlavní řidič a všichni další řidiči budou muset předložit platné řidičské průkazy na jejich
jméno.

Mezinárodní řidičské oprávnění je vyžadováno, pokud řidičský průkaz obsahuje jinou
abecedu než latinku.

Identifikace
Pas je požadován.

Občané ze zemí mimo EU musí při vyzvednutí vozu předložit tyto dokumenty: řidičský
průkaz a mezinárodní povolení k řízení (nebo ověřený překlad svého řidičského oprávnění
od příslušné ambasády či konzulátu). Všechny dokumenty musí být vydány alespoň 1 týdny
před vyzvednutím vozu.

Kreditní karta
Hlavní řidič musí vlastnit a předložit Kreditní Kartu na své jméno při vyzvednutí vozu.
Kreditní Karta musí obsahovat dostatek prostředků k pokrytí spoluúčasti / depozitu (který
bude blokován na Kreditní Kartě po dobu pronájmu). Kreditní Karta bude také potřeba k
zaplacení lokálních poplatků, extra doplňků a čehokoliv dalšího zakoupeného u
autopůjčovny.

Přijímány kreditní karty

Hotovost a debetní karty nejsou akceptovány.

Hlavní řidič musí předložit tuto Poukázku k Pronájmu při vyzvednutí vozu.

Přesměrovat mě na Smluvní Podmínky pro více informací.

Pomoc na cestě

Pokud máte jakékoliv problémy s Vašim pronájmem, volejte prosím Budget na 
+420220560443.

Pokud potřebujete jakoukoliv podporu v průběhu Vašeho pronájmu, volejte nám prosím
na 938 005 657.

Informace o spoluúčasti
Auto ma výši spoluúčasti při poškození vozidla 800,00 € zahrnuje daně.
Auto ma výši spoluúčasti při odcizení vozidla 800,00 € zahrnuje daně.

Povinné místní poplatky
Místní poplatky - Zodpovídáte za jakékoli poplatky a pokuty, a to včetně dálničních
poplatků, poplatků v centrech měst, pokut za překročení rychlosti, nesprávné parkování a
jiné dopravní přestupky.
Mýtné - Používání některých cest je zpoplatněno mýtným, který není zahrnuto v ceně
pronájmu. Mýtné je možné zaplatit různými způsoby v závislosti na tom, kam se vydáte. Na
bližší informace o platbě mýtného se zeptejte personálu při vyzvednutí auta.
Pravidla jednosměrného pronájmu vozu - Pokud máte v úmyslu vyzvednout si vůz v jednom
umístění a navrátit ho v jiném, autopůjčovna vám může účtovat poplatek k úhradě nákladů
spojených s transportem vozu do počátečního umístění. 
Jednosměrný pronájem je možný pouze na základě předchozí dohody. Pokud navrátíte vůz
v jiném než v předem smluveném umístění, bude vám autopůjčovnou účtována smluvní
pokuta.
Pravidla jednosměrného pronájmu vozu - Cena této služby bude potvrzena po dokončení
rezervace, jakmile ověříme u autopůjčovny, že lze tuto službu sjednat.

Please show this translation of your voucher to the Budget counter staff when you pick your car up.

Číslo rezervace 650063210

Tento Voucher k Pronájmu vozu obsahuje nejdůležitější informace ohledně Vaší rezervace. Více detailů najdete na potvrzovacím emailu zaslaného na Vaši registrovanou emailovou adresu
nebo přihlášení ke svému účtu na Booking.com

https://www.booking.com/

