OFERTA WYNAJMU
Udostępniamy amerykańskie pojazdy elektryczne dwukołowe typu Segway® X2
(wersje terenowe). Doskonale nadają się one do uatrakcyjniania zarówno
imprez prywatnych jak i firmowych (instytucjonalnych). Są także bardzo
dobrym (efektywnym) mobilnym nośnikiem reklamy, trafiającym zarówno do
szerokiego audytorium jak i precyzyjnie określonej grupy docelowej. Istotne
jest przy tym, że po pasie drogi mogą poruszać się na prawach pieszego.
Nasza firma jest polskim liderem w zakresie wynajmu tego typu pojazdów.
Dysponujemy sprawnymi technicznie (nowymi) urządzeniami oraz - co nie
mniej ważne - wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą instruktorską. Wzięte na
siebie obowiązki wypełniamy dokładnie i sumiennie. Wszystkie te atuty
sprawiają, że nasi zleceniodawcy są z naszych usług zawsze bardzo zadowoleni,
o czym świadczy m.in. szereg otrzymanych referencji.
W cenę wynajmu pojedynczego pojazdu, zarówno na potrzeby imprez
rekreacyjnych jak i przedsięwzięć reklamowych wliczone są:
wypożyczenie pojazdu
ubezpieczenie OC
transport urządzenia na miejsce imprezy
fachowa obsługa instruktora, który nie tylko zaprezentuje Segwaya,
lecz także zatroszczy się o przeszkolenie chętnych w zakresie jazdy na
nim.
Koszt wypożyczenia jednego urządzenia na imprezę wynosi
od 475 zł netto / szt.
Koszt wypożyczenia w celach marketingowych
cena uzależniona od czasu trwania oraz ilości wypożyczonych
pojazdów.
Jesteśmy konkurencyjni cenowo - w przypadku zadeklarowania wykorzystania więcej
niż jednego pojazdu lub wypożyczenia go w cyklu imprez nie wykluczamy negocjacji
cen.
Uwaga:
W przypadku jeśli impreza ma się odbyć w odległości większej niż 40 km od Warszawy to do cen za
wypożyczenie prosimy doliczyć również koszt dojazdu w/g stawki 1 zł za kilometr. W przypadku jeśli impreza
będzie trwała dłużej niż jeden dzień lub w odległości większej niż 300 km od Warszawy, należy również
uwzględnić
koszty
noclegu
ekipy
oraz
parking
strzeżony.
Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z akcji promocyjnej (np. promodyski, plansze do obudowy drążka
kierowniczego, flagi reklamowe, umieszczenie nagłośnienia, monitora LCD, oświetlenia, odpowiednie
przeszkolenie obsługi) obciążają klienta.

Więcej dodatkowych informacji znajdziecie Państwo na naszej witrynie internetowej
http://www.segway.biz.pl.
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