McRent

Nossos Veículos
Grupo / Classe de Veículo
Urban

ALUGUER INTELIGENTE DE AUTOCARAVANAS.

Compact

Desfrute da liberdade
numa autocaravana McRent!

Family
Comfort

Standard

Plus

Luxury

p.e. Campster*

p. e. Sunlight Cliff 540

---

---

p. e. Sunlight T58

p. e. Globebus I7

p. e. Sunlight T69L

p. e. Sunlight A68

p. e. Sunlight A70

---

---

p. e. Sunlight I69L

Reserve e Poupe!
Descontos em alugueres
de longa duração
Aluguer mais de 15 dias: -5%

* Urban Standard sem sanita / duche

+P
 RECISO
Com a McRent irá de férias com o veiculo desejado e reservado.
+ PRATICO
Reserve comodamente, online ou por telefone, a autocaravana
que mais se ajusta as suas necessidades.
+S
 EGURO
Veículos novos com ABS, ASR e uma manutenção magnífica

Épocas 2019
Épocas

E. Reduzida

E. Baixa

E. Média

E. Alta

E. Média

E. Baixa

E. Reduzida

01.01. – 31.05.

01.06. – 30.06.

01.07. – 23.07.

24.07. – 24.08.

25.08. – 01.09.

02.09. – 15.09.

16.09. – 31.12.

5 dias

5 dias

5 dias

10 dias

5 dias

5 dias

5 dias

Tempo Mínimo
de Aluguer

Para calcular o preço, compare a cor da época com a cor da tarifa de aluguer do grupo de veículos que você pretende.
Para alugueres inferiores a cinco dias, em época reduzida, baixa ou média, consulte directamente o seu centro de aluguer.

Incluído

Reservas pelo telefone

Solicite os acessórios / extras quando reservar
a autocaravana:

No preço do aluguer está incluído:

219 61 86 78

Acessórios / Extras / penalizações

+	Quilometragem ilimitada***
+	IVA (a taxa em vigor)

Reservas online 24 horas

www.mcrent.pt

O seu centro de aluguer McRent

Preço por
0,00 € Aluguer

Portabicicletas

5,00 € Dia (max. 50,00 €)

GPS Europa

+	Seguro contra todos os riscos com franquia de 1.500,00€ (excepto
Grupo Comfort Luxury: 2.000 €)

Kit de cama

51,00 € Pessoa

+	Assistência em viagem 24 horas

Kit toalhas

13,00 € Pessoa

Kit cozinha

20,00 € Aluguer

+	Ar condicionado

Mesa e cadeiras exterior

30,00 € Aluguer

+	Toldo

Cadeira segurança bebé (0 – 3)

20,00 € Unidade

+	Câmara traseira (depende do modelo)

Cadeira segurança bebé (4 – 7)

20,00 € Unidade

+	Extintor

Cadeira segurança bebé (8 – 12)

10,00 € Unidade

+	Limpeza exterior

LCD

+	Garrafas de gás
+	Químico de WC
+	Rampas de estacionamento

5,00 € Dia (50,00 € max.)

Limpeza interior

50,00 € Aluguer, se necessário

Despejo de cassete sanita WC

50,00 € Aluguer, se necessário

Despejo de águas residuais

50,00 € Aluguer, se necessário

Atraso na devolução

27,00 € Hora

+	Cabo CI e cabo eléctrico

Diesel em falta

+	Pá e vassoura

Bicicleta**

+	Mangueira para água potável

Bicicleta elétrica**

2,40 € Litro
5,00 € Dia (max. 50,00 €)
10,00 € Dia (max. 100,00 €)

Banco para transporte de criança em bicicleta** 15,00 € Aluguer

McRent Portugal – Estrada da Granja do Marquês N°99 (junto à saída da A16)
Te. 219618678 – Fax. 219618679 – info@mcrent.pt

25,00 € Aluguer

Entrega: Segunda a Sábado das 9 as 12 horas e das 15 às 18 horas
Devolução: Segunda a Sábado das 9 as 12 horas e das 15 às 18 horas
Os veículos são entregues com o interior limpo, pelo que o cliente deve devolver
o mesmo em igual estado de limpeza.

Trailer para bicicleta** (2 crianças)

*** Em geral quilometragem ilimitada; especiais podem ter quilômetros limitados,
quilômetros extras serão cobrados de acordo com 0,35€/km.

Deslocação** (Sintra McRent – Lisboa aeroporto)
Deslocação** (Lisboa aeroporto – Sintra McRent

2,00 € Dia

Hotspot Internet**
Grelhador a Gás**

25,00 € Aluguer

Deslocação** (Lisboa aeroporto – Sintra McRent)

75,00 € Deslocação

Sintra McRent – Lisboa aeroporto)

50,00 € Deslocação
100,00 €

** Lisboa

www.campster.de/en/

Follow us on:
www.dethleffs.es

www.sunlight.de/en

A McRent usa veículos

Would you take me
with you?
Hi my name is Maxx
and I´m looking for
new adventures and
interesting roadtrips
to the most beautiful
holiday destinations.

A equipa McRent deseja-lhe
uma boa viagem!
Os veículos de aluguer que se oferecem podem apresentar variações com respeito as imagens mostradas nesta lista de preços.
Esta lista de preços é valida a partir de 1 de Janeiro de 2019,
reservado o direito a erros e modificações. A publicação desta
lista de preços substitui todas as anteriores.
O dia de aquisição e de entrega contam como um dia, sempre
que não exceda as 24 horas. Todos os dados técnicos são
aproximados. Reservado o direito a alterações de especificações
técnicas (todos os dados segundo o fabricante).
Você é informado sempre do preço final para que não tenha
surpresas desagradáveis. Não só confirmamos o grupo de
veículos que escolheu como também a distribuição que reservou.
Os preços calculam-se segundo os dias e a temporada correspondente.

www.mcrent.pt

Reservas online 24 horas

219 61 86 78
Reservas pelo telefone

Veículos e Preços 2019
ALUGUER INTELIGENTE DE AUTOCARAVANAS.

McRent

A maior re
de alugue de
autocara r de
van
na Europa as

100% COM DUCHE + WC
MCRENT
++ São validas as condições vigentes de aluguer que aparecem
no contrato de aluguer que se podem solicitar nos centros de
aluguer ou em www.mcrent.pt
++ As entregas e devoluções de veículos são efectuadas no mesmo
centro de aluguer.
++ No momento da aquisição do veículo deve ser feito um depósito
de caução no valor de 1.500 € (excepto Grupo Comfort Luxury:
2.000 €) mediante cartão de crédito ou cheque visado.
++ Para confirmar a reserva deverá ser pago um depósito de 30%
do total do aluguer.
++ O conductor deve ter uma idade mínima de 21 anos e possuir
licença de condução B superior a 2 anos ou equivalente para o
veículo alugado.

… significa estar sempre no sitio que desejar. Hoje aqui, amanha
ali. Com a opção de ficar mais tempo no lugar que mais gostar.
Fazer férias numa autocaravana é sinónimo de independência e
liberdade. Sem obrigações nem limitações, você decide cada dia,
o ritmo a que desfruta o seu tempo livre. Com as Autocaravanas
da McRent você é que decide. Em qualquer ponto de aluguer
a que se dirija você vai poder realizar os seus desejos, com
veículos que cumprem todas as suas exigência e prestações de
serviço pensadas a tornar a sua vida mais fácil. Para reservar o
veículo que deseja pode contactar directamente a nossa central
de reservas no telefone 219 61 86 78 Ou visitar a página da
internet, 365 dias por ano, 24 horas por dia, com confirmação
imediata de reserva. www.mcrent.pt

Condições de aluguer

Mobilidade…

++ O número de lugares pode variar dependendo do veículo alugado.
++ Cada alugador é responsável por cumprir a lei (Código da
estrada). É obrigatório apresentar a licença de condução para
alugar um veículo.
++ É proibido fumar no interior dos veículos. Em relação a animais
de estimação, deve consultar o centro de aluguer.

max. 4/4

Comprimento / Largura / Altura

740/232/290 cm

Motor

1,6 l (85 kW/115 cv)

Motor

2,3 l (96 kW/130 cv)

Peso Máximo

3,3 t

Peso Máximo

3,49 t

max. Carga Adicional*

620 kg

max. Carga Adicional*

650 kg

90,– €

Época Baixa

115,– €

Época Média

135,– €

Época Alta

170,– €
75,– €

Serviço Entrega

Ideal para as viagens na cidade

Tão compacto e tão luxuoso

Época Média

170,– €

Época Alta

190,– €

Serviço Entrega

100,– €

Grupo Family Plus
Lugares

max. 6/6

541/205/265 cm

Comprimento / Largura / Altura

660/232/314 cm

Motor

2,0 l (85 kW/115 cv)

Motor

2,3 l (96 kW/130 cv)

Peso Máximo

3,3 t

Peso Máximo

3,49 t

max. Carga Adicional*

705 kg

max. Carga Adicional*

710 kg

Para toda a família

90,– €

Época Baixa

115,– €

Época Média

135,– €

Época Alta

170,– €
75,– €

Serviço Entrega

Preço/Dia

* Pesos e medidas segundo a ficha ITV

p. e. Sunlight A70

Grupo Compact Plus

Época Reduzida

100,– €

Época Baixa

130,– €

Época Média

170,– €

Época Alta

190,– €

Serviço Entrega

100,– €

Grupo Family Luxury

Lugares

max. 4/2

Lugares

max. 6/6

Comprimento / Largura / Altura

595/232/290 cm

Comprimento / Largura / Altura

725/232/314 cm

Motor

2,3 l (96 kW/130 cv)

Motor

2,3 l (96 kW/130 cv)

Peso Máximo

3,49 t

Peso Máximo

3,49 t

max. Carga Adicional*

800 kg

max. Carga Adicional*

630 kg

Para toda a família

90,– €

Época Baixa

115,– €

Época Média

135,– €

Época Alta

170,– €
75,– €

Serviço Entrega

Preço/Dia

* Pesos e medidas segundo a ficha ITV

p. e. Sunlight I69L

Grupo Compact Luxury

Época Reduzida

110,– €

Época Baixa

140,– €

Época Média

180,– €

Época Alta

200,– €

Serviço Entrega

100,– €

Grupo Comfort Luxury

Lugares

max. 4/4

Lugares

max. 4/4

Comprimento / Largura / Altura

695/220/281 cm

Comprimento / Largura / Altura

741/232/293 cm

Motor

2,3 l (96 kW/130 cv)

Motor

2,3 l (96 kW/130 cv)

Peso Máximo

3,49 t

Peso Máximo

3,49 t

max. Carga Adicional*

629 kg

max. Carga Adicional*

580 kg

Elegante, rápido e confortável

Preço/Dia

*P
 esos e medidas segundo a ficha ITV

130,– €

max. 4/2

Época Reduzida

p. e. Dethleffs Globebus I7

100,– €

Época Baixa

Comprimento / Largura / Altura

Preço/Dia

*P
 esos e medidas segundo a ficha ITV

* Pesos e medidas segundo a ficha ITV

Época Reduzida

Lugares

Época Reduzida

p. e. Sunlight T58

Preço/Dia

p. e. Sunlight A68

Grupo Urban Plus

Preço/Dia

*P
 esos e medidas segundo a ficha ITV

FAMILY STANDARD

Semi-integral com 4 camas fixas

FAMILY PLUS

URBAN PLUS

Ideal para duas pessoas

COMPACT PLUS

Lugares

495/192/199 cm

Época Reduzida

p. e. Sunlight Cliff 540

COMPACT LUXURY

max. 4/4

Comprimento / Largura / Altura

Preço/Dia

*P
 esos e medidas segundo a ficha ITV

Grupo Family Standard

Lugares

FAMILY LUXURY

URBAN STANDARD

Perfeito para uma curta viagem

p. e. Sunlight T69L

Grupo Urban Standard

Época Reduzida

110,– €

Época Baixa

140,– €

Época Média

180,– €

Época Alta

200,– €

Serviço Entrega

100,– €

COMFORT LUXURY

p. e. Campster

Preço/Dia

* Pesos e medidas segundo a ficha ITV

Época Reduzida

125,– €

Época Baixa

150,– €

Época Média

190,– €

Época Alta

210,– €

Serviço Entrega

125,– €

