
                                              
          

 
Enkelt, tryggt och flexibelt   
 

 
 
Företag anslutna till Svensk Industriförening 
 

HYRBILSAVTAL 2010-2011 
Avtalsnummer: P 68 42 16 
 
 
Svensk Industriförening och AVIS Biluthyrning har tecknat ett avtal avseende 
bilhyror i hela världen. Avtalet gäller från den 1 januari 2010 till 30 september 2011, 
vilket ger medlemmarna fasta priser i Sverige. Vid utlandsbokning kan lokala 
kampanjer nationellt och globalt kan ge ytterligare lägre priser, varför det bästa 
för dig är att alltid ta kontakt med AVIS bokningscenter (0770-82 00 82) för bästa pris. 
Uppge då ditt avtalsnummer (AWD-nummer):  P 68 42 16. 
 
AVTALSPUNKTER 
- Avtalspriserna i Sverige inkluderar fri körsträcka samt fri leverans och återkörning till 
Ditt företag eller vid resa till närliggande hotell tillämpas inom en radie av 10 km från 
närmaste AVIS-station måndag till fredag under kontorstid. 
 
- Moms och  bränslekostnader tillkommer samt CDR (självriskreducering på vagnskada) 
och TP (självriskreducering vid stöld). Kostnader som kan tillkomma är även flygplats-
avgift, envägsavgift, VRF-avgift samt ev. personolycksfallsförsäkring (PAI). 
 
- Betalning sker enklast med kreditkort kombinerat med något av våra Wizardkort. Vid 
önskemål om ev. fakturering var god kontakta AVIS säljavdelning för erhållande av 
kontoansökan 08-546 33 300. 
 
INGEN VÄNTAN ELLER ONÖDIGT PAPPERSARBETE 
 
Med Wizard Preferred kortet blir det ingen väntan eller onödigt pappersarbete – 
när Du anländer till AVIS Preferred disken är hyreskontraktet redan utskrivet och klart. 
Du behöver endast visa ditt körkort, ta emot nycklarna till bilen och köra iväg. 
 
Skaffa Wizard Preferred kortet på www.avis.se 
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HYRBILSPRISER SVERIGE – AWD-nr P 68 42 16 
Grupp Bilmodell (exempel) 

Pris/Dygn
A Kia Picanto 415 
B Toyota Yaris 440 
C VW Golf 460 
F Mercedes B-kl 575 
H VW Golf Variant 550 
O Toyota Prius   670 
J Opel Insigna 670 
K Toyota Avensis 735 
M Mercedes E-kl 830 
N KIA Carneval 830 
P Toyota Hiace 920 
 
 
Veckopris:  5 x dygnspris 
Månadspris:  Kontakta AVIS för information 
 
I priset ingår:  Fri körsträcka 

Fri leverans till & från närmaste AVIS kontor (inom 1 mils radie under 
kontorstid) 

 
Tillkommer: Moms, f.n. 25%, bränsle (och ev tankningsavgift) 

CDR (självriskred. på vagnskada) samt TP (självriskred. vid stöld) 
 Ev. flygplatsavgift, f.n. SEK 190:- (exkl. moms) per hyra. 

 Envägskostnad  
 VRF-avgift  
 Ev. önskade tilläggsförsäkringar 

 
****************************************************** 

Välkommen till AVIS biluthyrning och vårt bokningskontor  
tel: 0770-82 00 82 eller kontakta ditt lokala AVIS kontor. Vid bokning av 

hyrbil ange AWD-nr: P 68 42 16  www.avis.se 
 


