Huurvoorwaarden Italië
Verhuurder: Locauto
Type Autohuur: Auto inclusief
Seizoen: Zomer 2019
INCLUSIEF IN DE HUURPRIJS
- ONGELIMITEERD AANTAL KILOMETERS
- LUCHTHAVENAFLEVERINGSKOSTEN
- WA/BA-VERZEKERING volgens de wettelijk geldende standaard: WA-verzekering conform de
regelgeving in het land van huur. Totale dekking aanvullende WA-verzekering EUR 7.500.000
- AANVULLENDE WA/BA-VERZEKERING van 7,5 miljoen Euro
- CDW-VERZEKERING (schade aan de huurauto): inclusief zonder eigen risico
- TP-VERZEKERING (diefstal van de huurauto): inclusief zonder eigen risico
- TERUGBETALING VAN SCHADE AAN GLAS, BANDEN, BODEM (INCL. OLIECARTER EN KOPPELING) EN
DAK VAN DE HUURAUTO. HET IS DUS NIET NODIG HIERVOOR LOKAAL EEN EXTRA VERZEKERING AF TE
SLUITEN
- TERUGBETALING DOSSIERKOSTEN VAN SCHADEAFHANDELING
- VERGOEDING VAN DE SLEEPKOSTEN EN VAN DE KOSTEN VOOR HET VERLIES EN BESCHADIGING
VAN DE AUTOSLEUTEL EN OF -PAPIEREN
- VERGOEDING BIJ (POGING TOT) DIEFSTAL VAN INGEBOUWDE APPARATUUR UIT DE AUTO ZOALS
RADIO EN NAVIGATIESYSTEEM
- EXTRA BESTUURDER: 1 inclusief. Overige extra bestuurders kosten € 5 per dag, max. € 90 per
huurperiode per bestuurder.
Eventuele extra bestuurders moeten ter plekke ook een rijbewijs en paspoort overleggen om op het
huurcontract bijgeschreven te kunnen worden.
- ONGEVALLENVERZEKERING (PAI) met een dekking van 20.000 EUR per inzittende van de huurauto
BELANGRIJKE HUURINFORMATIE:
- AANNAME BUITEN OPENINGSTIJDEN: kosteloos mogelijk
- WAARBORG: Creditcard (met pincode) op bestuurdersnaam verplicht, een debit card (geen
bankpas/pinpas, de naam Debit moet op de kaart staan) wordt ook geaccepteerd. De debit card
moet duidelijk de naam van de hoofdbestuurder op de kaart hebben en moet een Visa, Mastercard
of American Express kaart zijn. De waarborg is € 500. Elektronische creditcards en creditcards zonder
reliëf (bijv. van Argenta) worden niet geaccepteerd. Voor cat. FGE zijn 2 credit cards op

bestuurdersnaam van verschillende maatschappijen verplicht (de tweede credit card moet een
American Express, Diners Club of Visa Gold card zijn), voor deze categorieën dient u rekening te
houden met een waarborg van € 2000 in totaal.
- TANKREGELING FF: Inleveren met benzinestand zoals opgehaald, meestal is dit ´vol-vol´. Wanneer u
de huurauto met minder brandstof inlevert dan afgesproken worden er, naast de ontbrekende
brandstof, servicekosten voor het aftanken in rekening gebracht. Voor de eerste tank brandstof
wordt meestal een waarborg gevraagd.
- RIJBEWIJS: Men moet minimaal 1 jaar in het bezit zijn van een geldig EU- rijbewijs.
- MINIMUM/MAXIMUM LEEFTIJD: Minimum leeftijd 25 jaar. geen maximum leeftijd
- VERLAGEN VAN DE MINIMUMLEEFTIJD: Vanaf 19-24 jaar voor € 22 per bestuurder per dag mogelijk
voor cat. YBE, BB; 22-24 jaar voor € 11 per bestuurder per dag mogelijk voor cat. DB
Alle genoemde kosten voor accessoires en ter plaatse te betalen toeslagen zoals bijvoorbeeld ´one
way´ of het verlagen van de minimum leeftijd zijn exclusief de lokale belastingen.
- MAXIMALE HUUPERIODE: maximaal 29 dagen per voucher/huurcontract, voor een langere
huuperiode dient de reservering gesplitst te worden
- VERLENGING: wanneer het huurcontract al ingegaan is, kan er geen verlenging via Sunny Cars
gedaan worden.
TERUGBETALING GLAS-BANDEN-BODEM-DAKSCHADE DOOR SUNNY CARS
- Schade aan glas-banden-bodem of dak (GBBD) van de huurauto zal de lokale verhuurder aan u
doorberekenen. Dit bedrag is echter gedekt via de all-in huursom van Sunny Cars. Na thuiskomst
kunt u het schadebedrag eenvoudig bij ons claimen via het declaratieformulier dat u vindt onder
https://www.sunnycars.nl/contact/ . Terugbetaling is gegarandeerd, mits aan de voorwaarden
voldaan uiteraard. Deze vindt u terug in de bijlage bij de voucher of in de Algemene Voorwaarden.
- Sluit bij het ophalen van de huurauto dus geen aanvullende verzekeringen af. Doet u dit toch, dan
krijgt u de kosten voor deze (overbodig) afgesloten verzekering niet van Sunny Cars terug.
Ondervindt u problemen over deze voorwaarden bij het ophalen van de auto, neem dan contact met
ons op via ons noodnummer zodat we kunnen bemiddelen.
HOTELAFLEVERING/ONE WAY HUREN/GRENSOVERSCHRIJDING
- HOTELAFLEVERING: Niet mogelijk
- ONE WAY HUREN: binnen vasteland, binnen Sardinië, binnen Sicilië: € 60, tussen vasteland en
Sicilië € 60; alle andere one ways uitsluitend op aanvraag mogelijk voor € 500. One way is niet
mogelijk met categorie FGE. One way binnen Rome en tussen Milan Malpensa, Milan Linate en Milan
centraal station is kosteloos.
- GRENSOVERSCHRIJDING: Geef bij het tekenen van de huurovereenkomst aan naar welke landen u
reist. Dit is noodzakelijk vanwege verzekeringsredenen. Grensoverschrijding is toegestaan naar Italië,
Vaticaanstad, San Marino, Frankrijk, Spanje, Andorra, Gibraltar, Portugal, Verenigd Koninkrijk,

Ierland, Duitsland, België, Nederland, Luxemburg, het Prinsdom Monaco, Zwitserland, Oostenrijk,
Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Liechtenstein, Slovenië, Kroatië, Montenegro,
Tsjechische Republiek, Slowakije, Albanië, Bosnië en Herzegovina, Macedonië
Alle genoemde kosten voor accessoires en ter plaatse te betalen toeslagen zoals bijvoorbeeld ´one
way´ of het verlagen van de minimum leeftijd zijn exclusief de lokale belastingen.
EXTRA INFORMATIE
- ADMINISTRATIE KOSTEN BOETES: Let op, Locauto berekent € 40 administratie kosten voor iedere
boete die zij binnen krijgen. Zij kijken na wie er op dat moment de auto gehuurd heeft en zullen u de
rekening toesturen. Dit zijn enkel administratie kosten, de boete wordt apart door de Italiaanse
Overheid toegestuurd. Dit staat ook vermeld op het contract dat u ter plaatse tekent.
- In een aantal provincies in Italie is het verplicht tijdens de wintermaanden sneeuwkettingen en
anti-vries vloeistof in de auto aanwezig te hebben, u bent hier zelf verantwoordelijk voor. Mochten
de sneeuwkettingen nodig zijn, is de maximum snelheid 40 km per uur. Het bord met `Transito con
catene´ geeft aan dat de sneeuwkettingen verplicht zijn in dit gebied. Mocht u zich niet aan de regels
van het gebied houden, zal de lokale overheid boetes kunnen uitdelen vanaf € 80. Boven op deze
boetes komen ook de administratie kosten van onze autoleverancier.
Alle genoemde kosten voor accessoires en ter plaatse te betalen toeslagen zoals bijvoorbeeld ´one
way´ of het verlagen van de minimum leeftijd zijn exclusief de lokale belastingen.
ACCESSOIRES
- BABYZITJE (0-11 maanden): Uitsluitend op aanvraag voor € 45 per huurperiode.
- KINDERZITJE tot 4 jaar (max. 18 kg) : Uitsluitend op aanvraag € 45 per huurperiode.
- BOOSTER ZITJE: Uitsluitend op aanvraag voor € 45 per huurperiode.
- GPS: Enkel als preferentie mogelijk voor € 7 per dag, max. € 126 per huurperiode
- * indien de huurauto door omstandigheden ingeleverd wordt op een andere locatie die GPS
aanbiedt, zal er een boete van € 40 opgelegd worden. Indien de huurauto wordt ingeleverd op een
locatie waar geen GPS wordt aangeboden dan is de hoogte van de boete € 100.
- SNEEUWKETTINGEN: Uitsluitend op aanvraag mogelijk voor € 4.50 per dag, max. € 36 per
huurperiode
Alle genoemde kosten voor accessoires en ter plaatse te betalen toeslagen zoals bijvoorbeeld ´one
way´ of het verlagen van de minimum leeftijd zijn exclusief de lokale belastingen.
AUTOLEVERANCIER TER PLEKKE:
- Locauto

ENGLISH
INCLUDED IN THE RENTAL RATE:
- UNLIMITED MILEAGE
- AIRPORT SERVICE CHARGES
- LIABILITY INSURANCE according to the rental terms and conditions: Liability insurance in
accordance with regulations of rental country. Additional liability insurance total EUR 7.500.000
- ADDITIONAL LIABILITY INSURANCE of EUR 7.5 million
- CDW INSURANCE (damage to the rental car): included, no excess.
- TP INSURANCE (theft protection): included, no excess.
- WINDOW-TYRE-UNDERCARRIAGE (INCLUDING OIL PAN AND CLUTCH)-ROOF COVERAGE: In case of
damage you will pay the amount locally to the rental company and Sunny Cars will refund this after
returning home. It is therefore not necessary to purchase an extra insurance locally.
- REFUND OF THE ACCIDENT PROCESSING FEE
- REFUND OF TOWING COSTS AND COSTS CAUSED BY DAMAGE/LOSS OF THE CAR KEYS OR PAPERS
- REFUND OF DAMAGES TO EQUIPMENT SUCH AS RADIO AND GPS CAUSED BY (ATTEMPT TO) THEFT
- ADDITIONAL DRIVER: 1 included, every other additional driver € 5 per day, max. € 90 per rental
period per driver
- ACCIDENT INSURANCE (PAI) with a coverage of 20.000 EUR for each passenger of the rental car
IMPORTANT ADDITIONAL RENTAL INFORMATION:
- PICK UP OUT OF OPENING HOURS: possible without charges
- DEPOSIT: Credit card (with pin code) in main driver´s name mandatory, debit card (no bank card, it
needs the word "Debit" on the card) in main driver´s name is also accepted. The Debit card must
have a name of the main driver on the card. Deposit: € 500 will be blocked from the creditcard.
Electronic creditcards not accepted. For cat. FGE 2 credit cards on main driver´s name are mandatory
and the second credit card has to be an American Express, Diners or Visa Gold card.
- DRIVERS LICENSES: Each driver must have been in possession of valid EC or international drivers
license for at least 1 year
- MINIMUM/MAXIMUM AGE: minimum age is 25 years. No maximum age
- UNDERAGED DRIVERS SURCHARGE: From 19 years possible for € 22 per day per driver for cat. YBE,
BB; 22-24 years for € 11 per day per driver possible for cat. DB

- FINE ADMINISTRATION FEE: Please note: In case of traffic fines the rental company will charge €
48,80 administration fee per fine, and invoice this directly to the renter. The traffic fine will be send
separetely by the Italian Police.
- MAXIMUM RENTAL PERIOD: max. 29 per contract/voucher. If the rental is longer, the reservation
needs to be split.
- EXTENSION: if the contract has already started, a new booking must be made via Sunny Cars and
the customer must sign for a new rental agreement. Basically, the customer must return to a location
and sign a new rental agreement and leave a new deposit if necessary. Another possibility is to
arrange the extension in consultation with the local vehicle fleet provider at the local conditions and
rates. Then the local conditions apply and there is no insurance cover through Sunny Cars, the
payment is then made directly on the spot.
- All mentioned costs for accessories and local surcharges such as 'one way' or `young driver fee´ are
exclusive of local taxes.
ACCESSORIES
- BABY SEAT (0-11 months): on request only for € 45 per rental period
- CHILD SEAT 1-4 years: on request only for € 45 per rental period
- BOOSTER SEAT: on request only for € 45 per rental period
- GPS: as preference only for € 7 per day, max. € 126 per rental period
- SNOW CHAINS: on request only for € 4,50 per day, max. € 36 per rental period
- In several areas in Italy the snowchains and anti freeze are mandatory during the winter months,
this is the drivers own responsibility. When you are using the snow chains the speed limit is 40
kms/hr. The sign saying `Transito con catene´ indicates that snow chains are mandatory in that area.
If you don´t comply with the instructions you may incur penalties and fines with a minimum of € 80
plus the administrative expenses of the local fleet vehicle provider.
- All mentioned costs for accessories and local surcharges such as 'one way' or `young driver fee´ are
exclusive of local taxes.
- HOTEL DELIVERY/ONE WAY/CROSS BORDER
- DELIVERIES: not possible
- ONE WAY RENTALS: € 60 within mainland, within Sicily and within Sardinia, also € 60 between
mainland and Sicily. All other one ways € 500. One way is not possible with cat. FGE. One way within
Rome and between Milan Malpensa, Milan Linate and Milan Central Station is free of charge.
- CROSSING BORDERS: When signing the rental agreement, please indicate which countries you are
travelling to. This is necessary for insurance reasons. Cross border is only allowed to the following
countries: Italy, Vatican City, San Marino, France, Spain, Andorra, Gibraltar, Portugal, United
Kingdom, Ireland, Germany, Belgium, Holland, Luxembourg, The Principality of Monaco, Switzerland,

Austria, Norway, Sweden, Finland, Denmark, Liechtenstein, Slovenia, Croatia, Montenegro, Czech
Republic, Slovakia, Albania, Bosnia and Erzegovina, Macedonia.
- All mentioned costs for accessories and local surcharges such as 'one way' or `young driver fee´ are
exclusive of local taxes.
OPTIONAL INSURANCES:
- It is not necessary to buy any additional insurance (DVW, Super CDW, EXW) for the excess waiver
coverage and damages to windscreens, tyres, the underside or roof of the car. Should you decide to
take these optional insurances, Sunny Cars will not refund the charge.
- All mentioned costs for accessories and local surcharges such as 'one way' or `young driver fee´ are
exclusive of local taxes.
VEHICLE FLEET PROVIDER ON SITE:
- Locauto

