


UDLEJNINGSCAMPER fra Fritidsbiler 
• Vores udlejningscampere er alle sammen nye når sæsonen starter, det betyder selvfølgelig også 

at de kommer til salg efter endt udlejning i oktober. 

• Når man lejer en Fritidsbil har man mulighed for at ringe til Fritidsbiler på alle tider af døgnet 
hvis man har brug for hjælp, der vil altid være en der tager telefonen.

• Der er instruktionsvideoer til alle udlejningscampere som man kan se på vores hjemmeside.

• Alle vores udlejningscampere er udstyret med brandslukker, gasalarm og trafikveste som standard. 

• Alle vores udlejningscampere har alt service, bord og stole, kabler osv., som man behøver.

• Ved afhentning får man en grundig gennemgang af camperen inden man tag afsted på ferie. 

Vi glæder os til at sende jer afsted på jeres ferie - husk at leve dine drømme! 

PÅSKE PAKKE fra den 31/3- 11/4

kr. 9 .500 ,- for 11 dage, inkl. 3.000 km.

Gælder alle modeller. 
Bemærk: Vores udlejningsvogne er ikke med vinterdæk, 
så i lande hvor det kræves i perioden, må de ikke køre. 

• I Fritidsbiler med hævetag, måler sengen i taget: 120x190 cm
• I Fritidsbiler uden hævetag, måler en evt. 3. seng: 70x185 cm

PRISER udlejning 

Alle Bravia og Roadcar modeller 
Udlejes kun på ugebasis 

Lav sæson fra d.13/4-23/6 kr.8.000,-

Høj sæson fra d. 22/6 -10/8 

Lav sæson fra d. 17/8- 29/10 

Bemærk: 

• 285 km. pr. dag er inkl. i lejeprisen

kr. 9.500,

kr. 8.000,-

\ 

• Vi udlejer kun på uge basis, og skiftedage er torsdag, fredag og søndag
• Vores udlejningsvogne er alle under 6 mdr. gammel
• Modeller uden køjer eller hævetag er mest egnet til 2 personer
• Modeller med køjer og hævetag er der plads til 4 personer
• Lejer skal være min. 24 år og haft kørekort i 12 mdr.
• Ekstra chauffør uden beregning
• Skade på interiør er IKKE dækket af forsikring.
• Vedrørende specielle datoer eller længere leje ring da til os for et tilbud
• Leje- og betalingsbetingelser kan ses på www.fritidsbiler.dk

Depositum 

Selvrisiko ved en evt. skade 

Ekstra km kørt 

\ / 

Leje af cykelstativ 

Ekstra seng til siddegruppen 

Slutrengøring 

kr. 6.000,

kr. 5.000,-

kr. 3,- pr. km (udover de inkluderet km.) 

kr. 400,- (til max. 2 alm. cykler, i alt max 30 kg) 

kr. 200,-

kr. 275,- (uden tanktømning og alm. oprydning) 

Gas afregnes efter forbrug 
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