Paket

Beskrivning
Utöver Baspaketet, alla tillval ni behöver om ni
flyger in.
Oberoende av antal personer.

Easy-Fly-In
(för ankomst med
flyg)

•

Full försäkring med noll kronor i självrisk nivå Guld - alla veckor (värde 1000 kr/vecka)

•

Set sängkläder, handdukar, kökshanddukar

•

Set täcken, kuddar, madrasskydd

•

Avbeställningsskydd

•

GPS

•

Grill, grillborste, grillspade, grilltång

•

Nivåklossar

•

Extra städning efter husdjur

•

Barnbilstolar ingår om nödvändigt
(ange innan hämtning hur många barn och
ålder)

•

Tillägg för resa i Norden ingår.

•

Hämtning flygplats vid ankomst
(Landvetter, Säve, Axamo)

•

Lämna flygplats vid avresa
(Landvetter, Säve, Axamo)

Mer
nedan.

Daylight Husbilar AB | Tel: 036-12 22 33 | Epost: info@daylighthusbil.se
Hyra husbil - välj Sveriges största uthyrare av husbilar!

Pris kronor

Totalt
5000 kr

Paket

Beskrivning
Utöver Baspaketet, alla tillval behöver om ni om
kommer med bil, tåg eller buss.
Oberoende av antal personer.

Easy-All-In
(för ankomst med
bil, tåg, eller buss)

•

Full försäkring med nol kronorl i självrisk -nivå
Guld - alla veckor (värde 1000 kr/vecka)

•

Set sängkläder, handdukar, kökshanddukar

•

Set täcken, kuddar, madrasskydd

•

Avbeställningsskydd

•

GPS

•

Grill, grillborste, grillspade, grilltång

•

Nivåklossar

•

Extra städning efter husdjur

•

Barnbilstolar ingår om nödvändigt
(ange innan hämtning hur många barn och
ålder)

•

Tillägg för resa i Norden ingår.

•

Hämtning tåg/busstration vid ankomst
(Jönköping, Göteborg, Mölndal)

•

Lämna tåg/busstration vid avresa
(Jönköping, Göteborg; Mölndal)

•

Alt. säker parkering av er bil ingår.

Mer
nedan.

Daylight Husbilar AB | Tel: 036-12 22 33 | Epost: info@daylighthusbil.se
Hyra husbil - välj Sveriges största uthyrare av husbilar!

Pris kronor

Totalt
4000 kr

Enskilda tillval

Beskrivning
Hyrförsäkring
– nivå Brons

Pris kronor

Helfärsäkring.
Självrisk för samtliga skador: 12,000
kronor. Reduktion vid mindre skada kan
godkännas av Daylight Husbilar.

0

Inkluderad i Baspaketet.
Värde: 250 kronor/vecka per hyrd husbil.
Tilläggsförsäkring
hyra av husbil
– nivå Silver

Helfärsäkring.
Ersätter nivå Brons.
Självrisk för samtliga skador: 6,000
kronor. Reduktion vid mindre skada kan
godkännas av Daylight Husbilar.

750

Pris per vecka per hyrd husbil.
Tilläggsförsäkring
hyra av husbil
– nivå Guld

Helfärsäkring.
Ersätter nivå Brons och Silverp.
Självrisk för samtliga skador: 0 kronor
Om olycka sker slipper hyresman betala
självrisk.

1000

Pris per vecka per hyrd husbil
Avbeställningsskydd Med avbeställningsskydd kan uthyrningen
avbokas fram till 2 veckor före hämtning
och förskottet på 50% återbetalas. Har
avbeställningsskydd inte erlagts
återbetalas inte förskottet på 50%.
Avbeställningsskyddet gäller inte
bokningsavgiften.

500

Extra städning efter
husdjur

800

Obligatoriskt om ni tar med husdjur
(kräver tillstånd av Daylight).
Daylight Husbilcenter tillåter hund/katt i
vissa av sina husbilar.

Daylight Husbilar AB | Tel: 036-12 22 33 | Epost: info@daylighthusbil.se
Hyra husbil - välj Sveriges största uthyrare av husbilar!

Enskilda tillval

Beskrivning

Pris kronor

Set för en person.
Täcke, kudde,
madrasskydd

Pris per person.

200

Set för en person.
Sängkläder,
handdukar,
kökshanddukar

Pris per person.

200

GPS

Pris per vecka

200

Bilbarnstol

Pris per stol

100

Tillägg resa
utanför Sverige till
Norden

Daylight Husbilar AB | Tel: 036-12 22 33 | Epost: info@daylighthusbil.se
Hyra husbil - välj Sveriges största uthyrare av husbilar!

600

