Huurvoorwaarden
Chevrolet Cruze of soortgelijk - Categorie EC
Omdat wij vaak met meerdere verhuurpartners op een bestemming samenwerken, kunnen de lokale huurvoorwaarden
per auto verschillen. Hieronder vallen kosten voor one way huren, adresaflevering of accessoires, maar ook de regels
voor o.a. de waarborg en minimumleeftijd. Controleer bij de keuze voor een ander model daarom altijd opnieuw de
specifieke informatie onder de kopjes ´belangrijke huurinformatie´, ´adresaflevering/one way huren/grensoverschrijding´
en ´accessoires´.

INCLUSIEF IN DE HUURPRIJS

•

ONGELIMITEERD AANTAL KILOMETERS

•

LUCHTHAVENAFLEVERINGSKOSTEN

•

WA-VERZEKERING conform de lokale wettelijke voorwaarden

•

AANVULLENDE WA-VERZEKERING VAN 7,5 MILJOEN EURO omdat de wettelijk verplichte lokale dekkingssom
onvoldoende is volgens de Sunny Cars standaard

•

CDW-VERZEKERING (schade aan de huurauto): inclusief zonder eigen risico

•

TP-VERZEKERING (diefstal van de huurauto): inclusief zonder eigen risico

•

TERUGBETALING VAN SCHADE AAN GLAS, BANDEN, BODEM (INCL. OLIECARTER EN KOPPELING) EN DAK VAN DE
HUURAUTO. HET IS DUS NIET NODIG HIERVOOR LOKAAL EEN EXTRA VERZEKERING AF TE SLUITEN

•

TERUGBETALING DOSSIERKOSTEN VAN SCHADEAFHANDELING

•

VERGOEDING VAN DE SLEEPKOSTEN BIJ EEN ONGEVAL EN VAN DE KOSTEN VOOR HET VERLIES EN BESCHADIGING VAN
DE AUTOSLEUTEL EN OF -PAPIEREN

•

VERGOEDING BIJ (POGING TOT) DIEFSTAL VAN INGEBOUWDE APPARATUUR UIT DE AUTO ZOALS RADIO EN
NAVIGATIESYSTEEM

•

CFC (Customer Facility Charge)

BELANGRIJKE HUURINFORMATIE:

•

WAARBORG: een creditcard (U dient de pincode te kennen) op bestuurdersnaam verplicht. Elektronische creditcards
(zonder reliëf) en prepaid/ debit cards worden niet geaccepteerd. De credit card gegevens worden genoteerd voor het
geval er extra kosten zijn, er wordt geen waarborg geblokkeerd/afgeschreven.

•

Argenta is not accepted!

•

TANKREGELING FF: Inleveren met benzinestand zoals opgehaald, meestal is dit ´vol-vol´. Wanneer u de huurauto met
minder brandstof inlevert dan afgesproken worden er, naast de ontbrekende brandstof, servicekosten voor het
aftanken in rekening gebracht. Voor de eerste tank brandstof wordt meestal een waarborg gevraagd.

•

RIJBEWIJS: U dient in het bezit te zijn van een geldig EU of Zwitsers rijbewijs en uw paspoort kunnen tonen bij het
ophalen van de huurauto. Een internationaal rijbewijs wordt geadviseerd. Deze is alleen geldig in combinatie met het
oude/officiële nationale rijbewijs. Beiden dienen getoond te worden bij het ophalen van de huurauto.

•

RIJBEWIJS: U dient in het bezit te zijn van een geldig EU of Zwitsers rijbewijs en uw paspoort kunnen tonen bij het
ophalen van de huurauto. Een internationaal rijbewijs wordt geadviseerd. Deze is alleen geldig in combinatie met het
oude/officiële nationale rijbewijs. Beiden dienen getoond te worden bij het ophalen van de huurauto.

•

BELANGRIJK: reserveringen voor klanten wie de hoofdverblijfplaats is gevestigd in het land van huur en / of hun bezit
zijn van een geldig rijbewijs, afgegeven in het land van de verhuur zullen niet worden geaccepteerd.

•

AMERIKAANS PASPOORT/RIJBEWIJS: het is niet toegestaan voor personen met uitsluitend een Amerikaans
paspoort/rijbewijs om via Sunny Cars een auto in de USA te huren. Wel mogelijk als aangetoond kan worden
woonachtig te zijn buiten de Verenigde Staten.

•

MINIMUM LEEFTIJD: 25 jaar.

•

VERLAGEN VAN DE MINIMUMLEEFTIJD: 21-24 jaar voor USD 25 per dag, met uitzondering van Michigan (18-20 jaar
USD 40 per dag; 21-24 jaar USD 25 per dag) en New York (18-20 jaar USD 57 per dag; 21-24 jaar USD 20,50 per dag). In
de staat New York mogen bestuurders tussen 18-24 jaar alleen rijden in de categorieën vallende onder de Kleine
auto´s tot Comfort Klasse en van 21-24 jaar van Economy tot Standaard. In de staat Michigan geldt: 18-20 jaar cat.
economy tot fullsize; 21-24 economy tot fullsize en minivans.

•

EXTRA BESTUURDER: In Californië inclusief, in de overige staten: 10 USD/dag/bestuurder, max. 3 bestuurders per
contract Eventuele extra bestuurders moeten ter plekke ook een rijbewijs en paspoort overleggen om op het
huurcontract bijgeschreven te kunnen worden.

•

MAXIMUM HUURPERIODE: maximaal 92 dagen per voucher.

TERUGBETALING GLAS-BANDEN-BODEM-DAKSCHADE DOOR SUNNY CARS

•

Sluit bij het ophalen van de huurauto dus geen aanvullende verzekeringen af. Doet u dit toch, dan krijgt u de kosten
voor deze (overbodig) afgesloten verzekering niet van Sunny Cars terug. Ondervindt u problemen over deze
voorwaarden bij het ophalen van de auto, neem dan contact met ons op via ons noodnummer zodat we kunnen
bemiddelen.

Voorkom diefstal: Laat geen waardevolle voorwerpen zichtbaar in het voertuig achter en zorg ervoor dat uw voertuig
vergrendeld is.

HOTELAFLEVERING/ONE WAY HUREN/GRENSOVERSCHRIJDING

•

HOTELAFLEVERING: niet mogelijk

•

ONE WAY HUREN: uitsluitend op aanvraag mogelijk voor USD 399; De volgende uitzonderingen zijn van toepassing:
kosteloos binnen Californië, binnen Hawaii (One way rentals op Hawaï uitsluitend op hetzelfde eiland) en binnen
Florida; kosteloos tussen Arizona en California; kosteloos tussen Arizona en Nevada; kosteloos tussen California en
Nevada; Tussen JFK luchthaven en New York State (inclusief Manhattan) USD 99; tussen JFK luchthaven en Buffalo,
Rochester en Syracuse USD 150, tussen JFK en New Jersey USD 99; Let op! In Juli en Augustus is one way vanaf de
Stadskantoren in San Francisco naar Los Angeles, Las Vegas, Escondido, Solana Beach en San Diego USD 399. One ways
van/naar Alaska zijn niet mogelijk.

•

ONE WAY HUREN CABRIO (CK en EK categorie): in juli en augustus is de one way vanaf San Francisco voor categorie CK
en EK mogelijk tegen kosten van USD 399.

•

INTERNATIONALE ONE WAY: uitsluitend op aanvraag tegen kosten naar enkele stations in Canada mogelijk.

•

GRENSOVERSCHRIJDING: Kosteloos mogelijk naar Canada. De grensoverschrijding hoeft niet aangevraagd te worden,
maar kan ter plaatse worden geregeld; naar Mexico niet toegestaan. Van en naar Hawai is niet toegestaan! Niet
mogelijk met cat. ZC.

•

Alle genoemde kosten voor accessoires en ter plaatse te betalen toeslagen zoals bijvoorbeeld ´one way´ of het
verlagen van de minimum leeftijd zijn exclusief de lokale belastingen.

EXTRA INFORMATIE

•

TOEGESTANE WEGEN: het is niet toegestaan op niet-geasfalteerde wegen te rijden. De volgende wegen zijn ook niet
toegestaan: Campbel Hwy.,Canol Road, Dalton Hwy.,Dempster Hwy., Denali Hwy., Edgerton Hwy.,Elliot Hwy.,
McCarthy Rd., Nabesena Rd., Steese Hwy., Taylor Hwy., Top of the World hwy. Rijden op deze wegen valt buiten de
verzekering. Bij het ophalen van de auto kunt u meer informatie vragen.

•

TOLWEGEN: er zijn een aantal mogelijkheden om voor tolwegen te betalen, zie hieronder. Let op: Indien u geen
gebruik maakt van deze mogelijkheden of ter plaatse verzuimt om de tolkosten te betalen, zal de autoleverancier
achteraf administratiekosten in rekening brengen en krijgt u een rekening van de tolbedrijven om de tolkosten alsnog
te betalen. Deze dient u zelf te betalen zoals aangegeven in de brief, Sunny Cars kan hierin helaas niet bemiddelen. Bij
het ophalen van de auto kunt u bij de autoleverancier om meer informatie vragen over de tolwegen.

•

TOLL PASS AUTOMATIC: Met de TPA (door middel van kentekenregistratie) betaalt u de tol direct bij de tolpoortjes. De
autoleverancier berekent USD 3,95 aan Tollpass Convenience Charge (TCC = administratiekosten) voor iedere dag dat
er op een tolweg is gereden zonder daar de tol te betalen, hier ontvangen zij een rekening voor van de tolbedrijven.

(mogelijk in California, Colorado, Florida, North Carolina, Texas, Washington State) De autoleverancier kijkt na wie er
op dat moment de auto gehuurd heeft en zal de administratiekosten van uw credit card afschrijven. De tolkosten
worden apart door de tolbedrijven toegestuurd door middel van een faktuur.

•

Toll Pass Waiver (TPW): Dekt voor USD 9,99 per dag alle tolkosten in Chicago Metropolitan. Hiermee worden de
tolkosten automatisch van uw creditcard afgeschreven en hoeft u dus geen tol op de weg zelf te betalen. Als u geen
gebruik maakt van dit apparaat, dient u zelf ter plaatse de tolkosten te betalen. Doet u dit niet, zal de verhuurder
achteraf administratiekosten in rekening brengen en krijgt u een rekening van de tolbedrijven om de tolkosten alsnog
te betalen.

•

Toll Pass Device (TPD): De TPD is te huur op luchthavenstations in het noordoosten van Amerika (in Delaware;
Massachusetts; Maine; Maryland; New Hampshire; New Jersey; New York; Ohio; Pennsylvania; Rhode Island ; Virginia;
West Virginia) voor USD 3,95 per dag (maximaal USD 19,75 per huurperiode). Hiermee worden de tolkosten
automatisch van uw creditcard afgeschreven en hoeft u dus geen tol op de weg zelf te betalen. Als u geen gebruik
maakt van dit apparaat, dient u zelf ter plaatse de tolkosten te betalen. Doet u dit niet, zal de verhuurder achteraf
administratiekosten in rekening brengen en krijgt u een rekening van de tolbedrijven om de tolkosten alsnog te
betalen.

•

Alle genoemde kosten voor accessoires en ter plaatse te betalen toeslagen zoals bijvoorbeeld ´one way´ of het
verlagen van de minimum leeftijd zijn exclusief de lokale belastingen.

ACCESSOIRES

•

BABYZITJE: 6,99 USD per zitje per dag (borg 50 USD); max USD 70 per 30 dagen. Niet mogelijk in Pick-Up trucks/auto´s

•

KINDERZITJE: 6,99 USD per zitje per dag (borg 50 USD); max USD 70 per 30 dagen. Niet mogelijk in Pick-Up
trucks/auto´s

•

GPS: uitsluitend op aanvraag voor USD 11,99 per dag; USD 69,65 per week; max. USD 179,99 per 30 dagen. Niet
beschikbaar in Alaska

•

WINTERBANDEN: alle voertuigen zijn uitgerust met All-Weather banden

•

SNEEUWKETTINGEN: niet leverbaar.

•

WIFI / MIFI Hotspot: uitsluitend op aanvraag mogelijk voor USD 21,99 per dag. Enkel mogelijk op de bestemmingen
waar deze als extra bijgeboekt kan worden op onze website. De mogelijkheden met deze tablet: Navigatie, WiFi,
bellen, Travel Apps. Meer informatie te verkrijgen bij het ophalen van de auto.

•

SIRIUSXM SATELLITE RADIO: mogelijk voor USD 5,99 per dag, USD 24,99 per week, max. USD 49,98 per 30 dagen. U
kunt een auto uit uw categorie kiezen met de SiriusXM sticker op het raam. Meer informatie over de radio:
muziekzenders zonder reclame, sport zenders, nieuws zenders, comedy zenders, ingebouwd in de autoradio.

•

Alle genoemde kosten voor accessoires en ter plaatse te betalen toeslagen zoals bijvoorbeeld ´one way´ of het
verlagen van de minimum leeftijd zijn exclusief de lokale belastingen.

VRIJWILLIGE VERZEKERINGEN TER PLAATSE:

•

Roadside Service Plan (R.S.P.): USD 6,99 per dag excl tax (deze service dekt het volgende: vervanging van autosleutel,
vervanging van ruit bij schade niet door schuld bestuurder, lekke band, vervanging band, sleepkosten, hulp bij lege
accu en buitengesloten van voertuig).

•

SLI/EP: Ter plaatse is het mogelijkheid een aanvullende LIS of EP-verzekering af te sluiten. Maak hier geen gebruik van.
Deze twee verzekeringen zijn namelijk reeds inbegrepen in de extra W.A.-verzekering van Sunny Cars.

