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Wypożyczamy samochód na wakacje!
Właśnie zaczął się okres wakacyjny. Oznacza to, że wiele osób wybierze się na zasłużony odpoczynek. Część z tych
osób zrobi to, wypożyczając samochód. O czym powinni pamiętać?

Wypożyczalni samochodów w Polsce powstaje coraz więcej. Jednak mimo to, Polacy nie do końca przywykli jeszcze
do wypożyczania samochodów. Ciągle większość z nas uważa, że wypożyczenie samochodu to dość duży wydatek.
Czy tak jest naprawdę? Na to pytanie trudno o jednoznaczna odpowiedź. W większości przypadków zależy to od
tego, w jakiej konkretnie sytuacji się znajdujemy i na czym nam zależy. Mimo to można stwierdzić, że w ciągu
ostatnich kilku lat, ceny wynajmowanych samochodów są bardzo atrakcyjne i czasami można traﬁć na bardzo
dobre okazje cenowe.
Kto wypożycza samochody?
Niektórzy z Was pewnie zadają sobie pytanie, po co właściwie wypożyczać samochód? Odpowiedzi może być wiele.
Postaramy się teraz przedstawić kilka najpopularniejszych.
Brak własnego samochodu – nie trzeba chyba tego zbyt szczegółowo wyjaśniać. Jeżeli nie mamy własnego
samochodu i nie chcemy lub nie możemy go kupić, zawsze możemy wypożyczyć auto na kilka dni np. na
wakacyjny wyjazd z rodziną.
Awaria własnego samochodu – inną częstą sytuacją jest awaria własnego samochodu. Jeżeli mieliśmy
wcześniej zaplanowane wakacje i mamy już zarezerwowane noclegi, a nasze auto jest niesprawne, wynajem
samochodu jest jedną z opcji, jaką możemy wykorzystać, by udać się do naszego miejsca docelowego.
Nasz samochód jest za mały – trzeba pamiętać, że udając się na wakacyjny wyjazd, zabieramy ze sobą co
najmniej kilka walizek. Wiele zależy od tego, jak duża jest nasza rodzina. Może się wtedy okazać, że nasz
samochód, który świetnie radzi sobie w mieście i jest w stanie przewieźć nawet największe zakupy, nie podoła
przetransportowaniu nas razem, z bagażami. Możemy wtedy wynająć większe auto, a naszemu również
zafundować kilka dni odpoczynku.
Długa podróż – często zdarza się, że wczasy chcemy spędzić w dość odległym miejscu. W takim wypadku
dojazd samochodem na miejsce może być niemożliwy, niewygodny lub nieopłacalny (lub kilka naraz). Wtedy
dużo lepszym pomysłem jest np. przelot samolotem i wynajęcie samochodu w danym miejscu, żeby pozostać
mobilnym.
Oczywiście tak jak wspomnieliśmy już wcześniej to tylko niektóre z możliwych opcji.
Jaki samochód wybrać?
To pytanie również nie należy do najprostszych, ponieważ jest zależne od wielu czynników. Po pierwsze, wszystko
zależy czy auto jest nam potrzebne na całą podróż, czy chcemy je wynająć już na miejscu. W pierwszym przypadku
warto zastanowić się nad pojemnym kombi, do którego zmieści się cała nasza rodzina lub paczka przyjaciół oraz
bagaże. W drugim przypadku natomiast lepszym pomysłem może okazać się wynajem nieco mniejszego, ale

bardziej mobilnego samochodu, którym, łatwiej będzie nam manewrować w obcym mieście. Inną kwestią na,
którą musimy również zwrócić uwagę, jest klasa samochodu oraz to ile paliwa zużywa. Jeżeli mamy dość duży
budżet, warto wybrać auta bardziej luksusowe, które są dużo wygodniejsze i zapewniają większy komfort. Jeżeli
natomiast, zależy nam na tym, żeby wydać jak najmniej, powinniśmy wybrać jedne z najpopularniejszych i
ekonomicznych modeli, które zużywają jak najmniej paliwa.
Co będzie nam potrzebne, by wynająć samochód?
Żeby wynająć samochód potrzebne nam będzie kilka rzeczy.
Dokument tożsamości
Na pewno będziemy potrzebowali jakiegoś dokumentu, który potwierdzi naszą tożsamość. Wypożyczalnia
samochodów musi bowiem wiedzieć, komu wypożycza swoje auta.
Gotówka lub karta kredytowa
Ponadto, będziemy potrzebowali również gotówki lub karty kredytowej, z możliwością pozostawienia na niej
depozytu jako blokady określonej kwoty. Jest to zabezpieczenie wypożyczalni w momencie, kiedy
uszkodzilibyśmy samochód i musieli zapłacić za straty. Oprócz tego musimy mieć oczywiście odpowiednią
ilość środków, która pozwoli nam opłacić każdy dzień korzystania z samochodu.
Prawo jazdy
Nie obejdzie się też oczywiście bez dokumentu, który uprawnia nas do prowadzenia danego pojazdu.
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