CENNIK USŁUG OFEROWANYCH
W APLIKACJI MOBILNEJ EASYSHARE
CENNIK USŁUG CARSHARINGOWYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ EASYSHARE
Nazwa

Koszt

Uwagi

Opłata za kilometr jazdy

0,80 zł/1km

Opłata za 1 kilometr naliczana jest po rozpoczęciu każdego
kilometra jazdy pojazdem.

Opłata za minutę jazdy

0,50 zł/1min

Opłata za 1 minutę naliczana jest po rozpoczęciu każdej
minuty od uruchomienia silnika pojazdu.

Opłata za minutę postoju w dzień

0,10 zł/1min

Opłata naliczana jest za każdą minutę w godz. od 7.00 do
22.00 w przypadku gdy pojazd jest wynajęty i jego silnik jest
wyłączony.

Opłata za minutę postoju w nocy

0,01 zł/1min

Opłata naliczana jest za każdą minutę w godz. od 22.00 do
7.00 w przypadku gdy pojazd jest wynajęty i jego silnik jest
wyłączony.

Opłata za anulowanie lub
niezrealizowanie rezerwacji

1,00 zł

Opata naliczana jest w przypadku, kiedy rezerwacja pojazdu
zostaje anulowana lub jeśli upłynie czas rezerwacji, a
wynajem nie został rozpoczęty.

Minimalna opłata za wynajem

1,00 zł

Minimalna opłata za wynajem wynosi 1,00 zł.

Maksymalna dzienna opłata za
minuty wynajmu

50,00 zł

Jeśli w czasie korzystania z pojazdu, w trakcie jednego dnia,
opłata za minuty wynajmu pojazdu przekroczy łącznie
kwotę 50,00 zł, dalsza opłata z tego tytułu nie jest naliczana.
W takim przypadku Korzystający, do godz. 24.00 w dniu, w
którym rozpoczął się wynajem, poniesie opłatę 50,00 zł
powiększoną o opłatę za każdy kilometr przejazdu (0,80
zł/km). Po godz. 24.00 opłaty będą ponownie naliczane
zgodnie z Cennikiem. Ww. zasady mają zastosowanie
jedynie do wynajmu pojazdu, wykonywanego w sposób
ciągły.

Opłata za wynajem dobowy (24
godziny)

90,00 zł +
koszty paliwa

Opłata jest powiększona o koszty paliwa stanowiące iloczyn
zużytej podczas wynajmu ilości paliwa i średniej ceny 1 litra
paliwa, na wybranych stacjach paliw.

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PARTNERÓW EASYSHARE
Cennik usług świadczonych przez Partnerów Easyshare dostępny jest każdorazowo podczas procesu rezerwacji w
Aplikacji Mobilnej Easyshare.

* Wszystkie podane w Cenniku ceny są cenami brutto.

