
Autocamper Rental 
by Escobar

Carado T339 
   by Hymer (2020)

Lej en delintegreret 
Carado T 339-autocamper 
– og forkæl dig og din familie.

Med sine næsten syv meter har denne delintegrerede 
 Carado T339 god plads til familien på fire, og ekstra 
god plads til den lille familie.

Med den store luksus Queen-Size dobbeltsenge (140 x 
195 cm.) og nedtrækssengen (195 x 140/110 cm.) over 
den rummelige sofagruppe, er her god plads til familien 
med to voksne og to børn.

Der er i alt fire sovepladser og fire seler i denne lækre 
camper.

Camperen er udstyret med: 6 trins manual gear, AirCon i 
fører delen, navigation, bakkamera, radio, stor markise,  
stort køleskab 141L med frys, fartpilot,  
spisebord med fire Isabella stole til  
udendørs brug, og meget mere
– klar til ferie.

For booking og info kontakt  
Lars Kragh +45 2939 0913

Efter kl. 17 på hverdage og ellers hele weekenden



Priser | Specifikationer | Booking | Vilkår

Autocamper Rental by Escobar • Solrød Strand • CVR 25079302

Book / Lej

Kontakt: Lars Kragh    |    Mail: lars @escobar-racing.dk    |    Mobil +45 2939 0913, efter kl. 17 på hverdage og ellers hele weekenden

Specifikationer

Producent Carado Længde 696 cm.

Vægt under 3.500 kg. Bredde 232 cm.

Kørekort type Type B Højde 290 cm.

Årgang 2020 Ståhøjde 210 cm.

Opstarts tilbud:
Forlænget weekend - torsdag til søndag 

4 dage for KUN 4.999DKK 
+ tillæg for rengøring på 599 DKK

Priser

Sæson Måned Pris pr uge
Lav Januar - april 5.999,-

Mellem Maj 7.999,-

Høj Juni - august 9.999,-

Mellem September 7.999,-

Lav Oktober - december 5.999,-

Priserne er DKK inkl. moms. 
+ tillæg for rengøring: 699,- DKK.

Special pris 1.500 DKK pr. dag i leje, ved leje under 7 dage (en 
uge) + tillæg for rengøring på 599 DKK.

OBS: Husdyr er ikke tilladt i Autocamperen!

Selvrisiko: 
5.000,- DKK skal betales ved afhentning, via mobile Pay 287501 
eller overførsel på reg.: 2300 kontonr.: 6294221474.

Max kilometer: 
Prisen er inklusiv op til 2.000 km. pr. uge herefter afregnes  
1,75 DKK pr. kilometer.

Betalingsfrist: 
Lejen skal være indbetalt to uger før afhentning  
(for den bookede dato).

Luksus pakke: 
Sengetøj, håndklæder 4 stk., viskestykker 2 stk., Bio sæbe, Bio 
shampoo, WC papir 4 ruller, tabletter til WC 10 stk. samt en 10 
kg. gasflaske. Pris for dette: 399 DKK. 
Så behøver du ikke at have noget med, andet end den mad 
og drikke du og din familie skal bruge, samt tøj og personlige 
ejendele.

TILVALG

Udlejningsvilkår

Køretøjet er i lejeperioden dækket af en obligatorisk forsikring 
fra Topdanmark, der inkluderer kasko- og ansvarsforsikring samt 
vejhjælp.I tillæg til de generelle vilkår og betingelser, har ejer af 
dette køretøj følgende andre vilkår. 

 Rygning ikke tilladt    Dyr ikke tilladt    Festivaler ikke tilladt

§  Kun kørsel i Europa
§  Lejers kørekort skal være udstedt i Danmark

Afhentning og aflevering på Adressen:  
Birkelyngen 21. 2680 Solrød Strand
Fleksibel afhentnings- og afleveringstidspunkt  
efter aftale med ejer / udlejer.
Mulighed for afhentning/aflevering i Vejle efter aftale.

Depositum 5.000,- DKK
Som sikkerhed i tilfælde af skader og mangler under leje-
perioden opkræves der et depositum på 5.000 DKK. Beløbet 
opkræves direkte af ejer / udlejer når du kommer for at afhente 
køretøjet, og returneres i sin helhed ved tilbagelevering såfremt 
alt er i orden. Det er vigtigt, at du på forhånd aftaler med ejer om 
depositum skal afregnes kontant, Mobilepay 287501 eller over-
førsel på reg.: 2300 kontonr.: 629422147 ved fremmøde. Du må af 
sikkerhedshensyn aldrig på forhånd ligge penge i postkasse hos 
ejer / udlejer.

Aflysningspolitik
§  7 dage forinden: 50% refundering.
§  Mindre end 7 dage: Ingen refundering.
§  I lejeperiode: Ingen refundering.
§  Intet fremmøde: Ingen refundering.

Vognen er købt hos, og serviceres af:

Vi leverer altid en topklargjort bil. Alle væsker påfyldt ved afhentning, ikke ryger og ingen husdyr, ingen store  
udlejnings klistermærker, håndsprit i bilen og 100% rengjort. Kvalitet og standard er det der gør forskellen!


