
Неустоими есенни 
предложения от Europcar

Пристрастете се към пътуването с нас!
Вземете дръзкия и бърз Киа Стингър на страхотна цена

Киа Спортидж – още една причина да се впуснете в приключение през уикенда! 

Цената включва:
• Наем на автомобил на ден
• Неограничен пробег
• Пълна техническа поддръжка на автомобилa
• „Ограничена отговорност” при щета и кражба

• Винетна такса
• Доставка/прибиране в рамките на София, Ва-
рна и Бургас 

*Цената на ден е калкулирана в евро без ДДС  
за период на наем от 7 дни и е валидна  
до 01.03.2019г.

Резервирайте сега на тел. 02/ 981 46 26 или  
ни пишете на reservations@europcar.bg

Цената включва:
• Наем на автомобил на ден
• Неограничен пробег
• Пълна техническа поддръжка  
на автомобилите
• „Ограничена отговорност”  
при щета и кражба
• Винетна такса
• Доставка/прибиране в рамките 
на София, Варна и Бургас 

*Цената на ден е калкулирана 
в евро без ДДС за период на 
наем от 3 дни, от петък на обяд 
до понеделник преди обяд, и е 
валидна до 01.03.2019г.

Резервирайте сега на  
тел. 02/ 981 46 26 или ни пишете 
на reservations@europcar.bg

В този брой:

• Дръзкият и бърз 
Киа Стингър
• Авантюристични-
ят Киа Спортидж
• Впечатляващият 
Фолксваген Пасат
• Симпатичният 
компактен крос
оувър Киа Стоник
• Икономични и 
практични употре-
бявани автомобили
• Подгответе се за 
зимата с ново 4х4
• Интеррент  
България вече и в 
Хилтън

40.00 €
на ден  

без ДДС

27.00 €
на ден  

без ДДС

mailto:reservations@europcar.bg
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Фолксваген Пасат 2018 – Вашият впечатляващ нов партньор!

Europcar Оказион

За допълнителна информация и всички модели автомобили, които можем да Ви предложим за продажба, се свържете с нас 
на тел. 02/981 46 26 или ни пишете на office@europcar.bg

Найхубавото на успеха е това което сте постигнали да бъде пред очите Ви.  
Или просто да седнете в него!

Избери компактния кросоувър Киа Стоник!

Киа Сийд хечбек 
1.4 CVVT 100 к.с.
• Дата на  
регистрация:  
май 2015г.
• Приблизителен 
пробег: 102 000км.
• Оборудване: 
механична  
скоростна кутия, 
климатик,  
ел. стъкла, Air bag, 
ABS, ESP

Киа Рио хечбек 
1.2. CVVT 84 к.с.
• Дата на  
регистрация:  
май 2015г.
• Приблизителен 
пробег: 
106 000км.
• Оборудване: 
механична  
скоростна кутия, 
климатик,  
ел. стъкла, Air 
bag, ABS, ESP

11900лв.
с ДДС

16400лв.
с ДДС

730 €
на месец 
без ДДС

Цената включва:
• Наем на автомобил на месец
• Неограничен пробег
• Пълна техническа поддръжка 
на автомобилите
• „Ограничена отговорност” при 
щета и кражба
• Винетна такса
• Доставка/прибиране в рамките 
на София, Варна и Бургас

*Цената на месец е калкулира-
на в евро без ДДС за период на 
наем от 3+ месеца и е валидна 
до 01.03.2019 г.

Резервирайте сега 
на тел. 02/ 981 46 26  
или ни пишете на 
reservations@europcar.bg

Цената включва:
• Наем на автомобил на ден
• Неограничен пробег
• Пълна техническа поддръжка  
на автомобилите
• „Ограничена отговорност” при щета  
и кражба
• Винетна такса
• Доставка/прибиране в рамките на София, 
Варна и Бургас

*Цената на ден е калкулирана в евро  
без ДДС за период на наем от 7 дни  
и е валид на до 01.03.2019г.

Резервирайте сега на тел. 02/ 981 46 26  
или ни пишете на reservations@europcar.bg

18 €
на ден 

без ДДС

Живей на максимални обороти!
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Subaru създадоха този клас с 
Outback преди повече от 20 години 
и последното пето поколение пред-
лага повече от всякога 
За задвижването се грижи 2.5 ли-
тров бензинов двигател със 175 к.с. с 
автоматична скоростна кутия и леген-
дарното симетрично, перманентно 4х4 
на SUBARU с активно разпределяне на 
усилието между преден и заден мост; 
Всички съвременни технологии са 
на лице: двузонов климатроник, адап-
тивен автопилот, 8” навигационна сис-
тема, гласово управление, завиващи 
LED фарове, електрическа врата на ба-
гажника, безключов достъп и запалва-
не, камера за заден ход и много други 
удобства;
Безспорна практичност с 20см кли-
ренс, голям багажник с множество оп-
ции за укрепване на багажа.

Подгответе се за зимата с ново 4х4
Europcar подбра за Вас атрактивни автомобили, подходящи за всякакви условия.  

Вземете нов автомобил от шоурума и се насладете на шофирането. Другото оставете на нас!

Какво получавам, когато избера оперативен лизинг от EUROPCAR?
  Наясно съм точно колко струва моят автомобил – вноската ми включва всички реални и евентуални разходи, 

които трябва да правя за времето, за което ползвам колата – регистрация, данъци, такси, гражданска 
отговорност, пълно каско, пълно техническо обслужване с подмяна на износващи се компоненти, винетка, 
покупка, смяна и съхранение на допълнителни комплекти (2) гуми – за мен остава само горивото;

  Първоначалните ми разходи са много малки – депозитът подлежи на възстановяване при връщане на 
автомобила, нямам първоначална вноска;

  Служител на Europcar e на разположение 24/7 и ми съдейства за всичко, свързано с автомобила – следи 
застраховките и обслужванията, съветва ме при технически проблеми, при завеждане на щети, записва ми 
часове за прегледи, обслужвания и смяна на гуми;

  Не съм длъжен да придобивам автомобила – когато излезе друг модел или нуждите ми се променят лесно 
мога да заменя ползвания от мен автомобил;

  Получавам заместващ автомобил в същия клас, в случай че колата ми ще остане в сервиз повече от 24ч.

Насладете се на икономичния и атлетичен 1.6 
турбобензинов двигател със 177 конски сили и 
7степенната скоростна кутия с 2 съединителя, пре-
даващи мощност към адаптивна 4х4 система;
В ниво на оборудване ЕХ ще откриете всичко, от 
което имате нужда: безключов достъп и запалване, 
7” навигационна система, круиз контрол, автома-
тични BiLED фарове, двузонов климатроник, под-
гряване на предни и задни седалки и волан, каме-
ра за задно виждане, разпознаване на пътни знаци, 
асистент за спазване на лентата и много други.
Спортидж е практичен 17.2 см. просвет, голям, 
просторен багажник и 7годишна гаранция.

544 €
на месец  
без ДДС

1900 €
гаранционен 
депозит

2600 €
гаранционен 
депозит

Новият Kia SPORTAGE - безброй подобрения  
в един от най-добрите SUV

60 месеца и 100 000 километра

399 €
на месец  
без ДДС

ОПЕРА
ТИВЕН 

ЛИЗИНГ

Subaru OUTBACK – основоположникът на класа

60 месеца и 100 000 километра



Нашият нискотарифен рентакар бранд Interrent 
има нова локация в хотел Хилтън София. Клиентите 
на Interrent могат да изберат да наемат и върнат 
автомобила си в този офис, който е изключително 
удобен за хора, които са вече в центъра на града и 
имат нужда от транспорт. Адресът е бул. „България” 
1 и ви очакваме с нетърпение!

За контакти: 
Europcar Bulgaria | Евроренталс ООД

Централен офис:
София, бул. „Цариградско шосе” 144
тел.: +359 2 981 46 26
факс: +359 2 980 85 78
email: office@europcar.bg
www.europcar.bg

Hilton Hotel
София, бул. „България” 1
тел.: +359 893 33 31 36

Novotel “Meet & Greet”
София, бул. „Цариградско шосе” 115H
тел.: +359 2 981 46 26

Летище София Терминал 1 – Пристигащи
тел.: +359 888 33 04 70

Летище София Терминал 2 – Пристигащи
тел.: +359 884 81 66 66

Летище Варна – Пристигащи
тел.: +359 884 66 66 80

Летище Бургас – Пристигащи
тел.: +359 884 11 11 43

Interrent България – вече и в Хилтън

За поредна година Europcar България 
подкрепи благотворителната 

инициатива на Хилтън

През юни тази година Хилтън София организира 
благотворителната инициатива Foundation Summer 
Fête. Събитието се осъществи съвместно с „Фонда-
ция ДМ Томас в покрепа на младите хора”, чиято 
мисия е да работи за посветло бъдеще на деца и 
младежи. И тази година Europcar България подкре-
пи събитието с голям ентусиазъм. Целта тази годи-
на беше да допринесем за подобряване на здравето 
и образованието на деца в неравностойно положе-
ние. С редица спортни изяви, детски забавления, 
томболи с награди и лятно барбекю успяхме да под-
помогнем дейността на фондация „СИЙДЪР”. В съ-
битието участваха повече от 300 гости. 

Радваме се, че успяхме да участваме и да подкре-
пим тази страхотна инициатива.

drive, save, enjoy.
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