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Wynajem aut Szczecin
http://www.platinum-rent.pl

Wynajem aut w Szczecinie zapewnia Platinum Motors Rent. Firma oferuje wynajem krótkoterminowy oraz
długoterminowy. Dodatkowo w szerokiej ofercie znajduje się dochodzenie odszkodowań oraz auto zastępcze.
Wypożyczalnia aut Platinum Motors Rent ze Szczecina posiada samochody wszystkich klas - od małych aut
miejskich po wygodne limuzyny. Flota samochodowa Platinum Motors Rent to nowe auta z datą pierwszej
rejestracji w 2016 roku. Jako jedni z niewielu oferujemy wynajem aut bez limitu kilometrów. Wynajem
samochodów możliwa jak za pośrednictwem naszego biura w Szczecinie, jednak po wcześniejszym
uzgodnieniu istnieje możliwość dostarczenie auta pod wskazany adres. Wypożyczalnia samochodów oferuje
także samochód na lotnisko. Firma akceptuje płatność gotówką oraz kartami płatniczymi. Platinum Motors
Rent jest częścią grupy Platinum Motors. Główna działalność Platinum Motors Rent to wynajem samochodów
zarówno krótkoterminowy jak i długoterminowy. Flota samochodów składa się tylko z aut nowych i
bezwypadkowych z datą pierwszej rejestracji w 2016 roku. Posiadamy samochody na wynajem wszystkich
kategorii. Wypożyczalnia samochodów Platinum Motors to pewność idealnego stanu technicznego auta.
Oferowane przez nas samochody wyposażone są w klimatyzacje oraz systemy bezpieczeństwa ABS i ESP.
Istotnym elementem jest także fakt, że samochody na wynajem nie zostały oklejone reklamami wypożyczalni.
W naszych umowach nie stosujemy ukrytych opłat, wszystko jest jasno napisane a formalności związane z
wynajmem aut załatwiane są od ręki w 10 minut. Nasza wypożyczalnia aut ze Szczecina akceptuje płatności
kartami kredytowymi.
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