
 

 

         Hyr bilen från Europcar!  

                             
Avtalsinformation för Mälaröarnas företagareförening 

 

Bilmodeller  
Europcar har hyrbilar för alla behov, från minsta bilen till stora kombi och minibussar. Säkra, miljövänliga och 
komfortabla modeller från Volkswagen, Audi, Skoda, Seat och Volvo. Vi har även transportbilar i olika storlekar, 
från små VW Caddy till stora VW Crafter. 
 

Bokning 
Boka själv på www.europcar.se eller mejla till bokningen@europcar.se. Du kan även nå vår bokning på telefon 
0770-77 00 50. Det går även bra att kontakta uthyrande station på deras direktnummer. 
 
Som medlem i Mälaröarnas företagareförening så erhåller du 10% rabatt på bästa bokningsbara pris.  
För att slippa självrisk vid skada, teckna självriskeliminering för 96 sek/dygn (pris exkl moms). 
 

För att erhålla rätt priser och villkor när du bokar din hyrbil, uppge kundnummer:   51957314  
 
Leveransservice 
Europcar erbjuder även leveransservice, mot en avtalad avgift. Spara din arbetstid och boka leverans till porten! 
Leveransservice kan endast bokas direkt med uthyrande station eller vår bokningscentral.  
Hitta närmaste station på www.europcar.se 
 
Privilege 
Vill du att det ska gå ännu lite snabbare att ordna hyrbilen? Ansök då om Europcars Privilege-kort.  
Upptäck fördelarna på www.europcar.se 
 
Betalning 
Du betalar din bilhyra med kreditkort. Du kan enkelt förbetala hyran på vår hemsida, då går det snabbare när du 
hämtar ut bilen. Det går också bra att betala i kortterminal hos uthyrande station. Hyrbilar som är bokade för 
leverans kräver en förskottsbetalning. 
 

Återlämning  
Återlämna bilen enligt överenskommelse. Spara pengar genom att återlämna hyrbilen fulltankad. Europcar 
erbjuder tankningsservice mot en avgift.     
 

Unika garantier hos Europcar 
5 minuter: Vi lovar att leverera bilen på rätt plats och tid. Om vi skulle bli försenade med 5 minuter eller mer tar vi 
inte betalt för första hyresdygnet. Det gäller förbokade hyror både vid leverans och vid hämtning "över disk". I det 
senare fallet gäller 5 minuter från det att du kommer fram till disken tills du har nyckeln i handen. 
 
45 minuter: Om någonting händer på vägen, lovar vi att ordna en lösning inom 45 minuter från det att du tar 
kontakt med oss. En lösning ska i första hand vara en ny hyrbil. Andra alternativ kan vara en övernattning på hotell 
i väntan på den nya bilen eller en taxiresa. Tar det längre tid än 45 minuter att ordna en lösning bjuder vi på ett 
hyresdygn. 
 

Säkerhet 
För din säkerhet så finns det extra spolarvätska, reflexväst och skadeanmälan i bilen.  
Vintertid finns även snöborste och isskrapa.    

   

Välkommen! 


