RELACIÓ CÀRRECS ADICIONALS
Informació sobre les tarifes prepagament
En cas de modificació de la reserva….
Prèviament al començament del lloguer i amb 48 hores d'antelació es podran realitzar modificacions per
les quals es gravarà a l'arrendatari amb una quantitat corresponent al càrrec de modificació (19,96€). El
preu a aplicar després de la modificació de la reserva serà el de la tarifa vigent al moment de la
realització del canvi. No s'efectuarà cap reemborsament de la quantitat ja abonada/prepagada en cas de
sorgir una diferència de preu.
En cas de cancel·lació de la reserva….
La reserva pot cancel·lar-se abans del començament del lloguer per correu electrònic, per la pàgina web
de MAAS Rent a Car o presencialment a les oficines de MAAS RENT A CAR. Es permeten cancel·lacions
fins a 72 hores abans sobre l'hora de recollida del vehicle, en cas contrari es deduiran 29,99€ en
concepte de penalització. Les cancel·lacions es poden dirigir a la nostra pàgina web:
www.maasrentacar.com, el nostre correu electrònic: booking@maasrentacar.com i presencialment a les
nostres oficines.
No recollida del vehicle….
Al no recollir el vehicle a l'hora acordada, es retindrà la quantitat que s'havia pagat per endavant.
Disposicions sobre la edat
A MAAS RENT A CAR és permesa la conducció des dels 18 anys d'edat. Als conductors menors de 23
anys, se'ls factura un càrrec addicional de 9,99€ per 1 dia, amb un màxim de 59,99€ per contracte.
Lloguers de trajecte únic
Resta prohibida la devolució a un país diferent a Espanya de qualsevol vehicle de la flota de MAAS.
Està permesa, prèvia autorització de MAAS RENT A CAR, la devolució de qualsevol vehicle de la flota
de MAAS RENT A CAR a qualsevol de les nostres sucursals dins del territori de Catalunya. Consulti
condicions i càrrecs addicionals
Serveis de lliurament i recollida fora de l’oficina
Aquest servei de lliurament/recollida està disponible sota petició prèvia a la seva oficina MAAS RENT A
CAR. Per a tarifes en destinacions que no apareixen en la taula inferior, si us plau, contacti amb
nosaltres.
Ciutat
Barberà del Vallès
Sabadell
Sant Cugat
Rubí
Ripollet
Esplugues
Barcelona Ciutat
Martorell
Terrassa
Granollers

Preu per trajecte
29,99 €
29,99 €
29,99€
29,99€
29,99€
29,99€
29,99€
39,99 €
39,99 €
39,99 €
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Igualada
Manresa
Accessori
Cadira nadó (0-13kg)
Cadira nen (9-18kg/15/36kg)
Elevador (15/36kg)
Cadenes de Neu
Porta esquís/Snow
Sistema de Navegació

49,99€
49,99 €
Preu diari
5,99€
5,99€
5,99€
29,99€
24,00€
9,99€

Màxim Reserva
59,99€
59,99€
59,99€
Import únic
Import únic
99,99€

Extres

Accessori perdut o trencat
Claus del vehicle
Parts perdudes/trencades del vehicle
Manual del vehicle
Triangle d’emergència
Armilla reflectant
Documentació del vehicle
Sistema de navegació portàtil
SNav. Suport
SNav. Cable o USB
Cadireta Bebé/nen/elevador
Cadenes de neu
Porta esquís/ snow
Retolació publicitat/desrotulació
Cremada a la tapisseria
Trencament de tapisseria
Burxada (sense substitució del neumàtic)
Substitució del neumàtic
Pèrdua/trencament antena
Danys generals al vehicle

Compensació/€
Depèn del preu oficial de la marca
Depèn del preu oficial de la marca
Depèn del preu oficial de la marca
15€
15€
9,99€
119,99€
15€
15€
Preu íntegre del dispositiu
29,99€
49,99€
89,99€
99,99€
200€
24,99€
Depèn del preu oficial de la marca
Depèn del preu oficial de la marca
Subjecte peritatge del taller

Conductor Addicional
El segon conductor amb MAAS RENT A CAR està inclòs com a cortesia al preu del lloguer. En cas de voler
afegir un tercer conductor, el preu diari és 5,98€ amb un màxim per contracte de 59,99€.
Ompliment del depòsit de combustible del vehicle
L'arrendatari haurà de retornar el dipòsit de combustible en el mateix estat en què ho va rebre. En cas
de no ser així, ens fem càrrec d’omplir-lo després de la devolució. El càrrec de l’ompliment comprèn tant
el cost del combustible, que varia segons preus de combustible del mercat, com la remuneració de les
labors d’anar a la benzinera que són 10€ per servei.
L’ompliment erroni dels dipòsits de combustible suposa un càrrec addicional a l'arrendatari de l'import
del qual variarà en funció del perjudici ocasionat.
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Càrrec Administratiu per la gestió de multes
El càrrec estàndard per la gestió de cada expedient sancionador instruït per l'autoritat competent
durant el període d'arrendament del vehicle és de 30 €/ expedient, independentment que a un
contracte hi hagi diverses multes, es cobrarà per cada multa rebuda.
Càrrec per entrega del vehicle de substitució durant el lloguer en cas de negligència de l’arrendatari.

En cas de que l’arrendatari necessiti un vehicle de substitució durant la durada del període de lloguer
signat en contracte, qualsevol que aquest sigui, procedirà aquest al pagament de la tarifa vigent del
cotxe arrendat immobilitzat i prèviament acordat en el contracte, a part del cost del nou lloguer.
Càrrec per assistència en carretera
Si l'assistència en carretera vingués motivada per un problema mecànic no imputable a un actuar
negligent per part de l'arrendatari, amb independència de la contractació o no de cobertures segons la
clàusula G de les Condicions Generals de Lloguer, l'arrendatari no assumirà cost algun pel servei
d'assistència en carretera.
Opcions de protecció
Vehicles

IVA

Tipus de protecció
Super Cover
Rodes i vidres
Excellent Cover

Preu diari
15,00 €
9,99 €
20,00 €

Màxim per contracte
450 €
150 €
450 €

Tipus de protecció
Super Cover
Rodes i vidres
Excellent Cover

Furgonetes i Multiplaces
Preu diari
18,00 €
9,99 €
24,99 €

Màxim per contracte
450 €
150 €
450 €

21%

Tots els preus esmentats inclouen IVA (en funció de la corresponent aplicació de l'impost).
Els Preus i condicions pactats amb Clients corporatius que tinguin subscrit un acord comercial
amb MAAS RENT A CAR prevaldran sobre els expressats en el present document.
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