Autohuur
Primavera Reizen biedt u de mogelijkheid om voor vertrek een huurauto te reserveren via Sunny
Cars. Waarom Sunny Cars? Bij Sunny Cars is all-inclusive autohuur, ook echt allinclusive. Alle kosten
zijn inbegrepen. Dit klinkt simpel en dat is het ook. Sunny Cars, als partner van Primavera Reizen,
zorgt ervoor dat u een nette huurauto in ontvangst neemt.
Creditcard op naam van de hoofdbestuurder verplicht
Houd er rekening mee dat voor het huren van een auto een creditcard verplicht is. Deze is om de
borg te voldoen. De creditcard moet op de naam van de hoofdbestuurder staan. Daarnaast heeft u
de pincode van de creditcard nodig.
Minimumleeftijd van de hoofdbestuurder
De hoofdbestuurder moet aan de minimale (en soms ook maximale) leeftijd voldoen die door de
betreffende autoverhuurmaatschappij in de voorwaarden worden gesteld. Deze voorwaarden
verschillen per bestemming.
Belangrijk!
Wat zijn de vereisten voor het huren van een auto?
1. U dient minimaal 2 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
2. De hoofdbestuurder dient in het bezit te zijn van een creditcard voor de borg.
3. De hoofdbestuurder moet aan de minimale (en soms ook maximale) leeftijd voldoen
Autohuur optioneel vanaf uw accommodatie
Aflevering bij uw accommodatie geschiedt op de dag na aankomst (circa 10.00 uur), inleveren op de
dag voor uw vertrek. U kunt uw auto ook op een andere dag bij uw accommodatie laten afleveren
(niet op de dag van aankomst). De huurperiode wordt per 24 uur berekend.
Auto optioneel vanaf de luchthaven
Wanneer u een auto bijboekt voor de gehele reisduur, dient de auto opgehaald en ingeleverd te
worden op de luchthaven. De transfer naar en van uw accommodatie is niet inbegrepen.
Autohuur inclusief bij uw accommodatie
Bij uw reis is voor de gehele periode een auto inbegrepen. Deze auto haalt u op en levert u in op de
luchthaven. De transfer naar en van uw accommodatie is niet inbegrepen.
Inclusief:
- onbeperkt aantal kilometers
- alle verzekeringen
- afkoop eigen risico
- lokale belastingen
- diefstal verzekering
- dekking glas-banden-bodem-dakschade
Exclusief:
- benzine
- parkeer- en tolgelden
- Persoonlijke Ongevallen Verzekering (PAI)
- gebruik tolkastje in Portugal (verplicht)

- eventuele extra toeslagen (zoals voor een kinderzitje, navigatie en ophalen/inleveren buiten
kantooruren)
Elektronische tol
Portugal Op enkele wegen wordt elektronische tol geheven. Voor de inning van elektronische tol zijn
de huurauto’s voorzien van een tolkastje. De verplichte kosten voor het gebruik van het tolkastje
(circa € 6,15) zijn niet bij de huurprijs inbegrepen. Zowel de tolgelden als het gebruik van het
tolkastje zullen -na thuiskomst- door de autoverhuurmaatschappij op uw creditcard worden
doorbelast.
Schade?
Heeft u schade aan de huurauto, vult u dan ter plaatse direct het schadeformulier in. Neem
vervolgens contact op met de verhuurder. Het telefoonnummer van de verhuurder staat op het
huurcontract. U dient de schade ook te melden bij Sunny Cars. Voor meer informatie over bij schade
en het indienen van een schadeclaim verwijzen wij u naar de Customer Care pagina van Sunny Cars.

