
YUKONEM A ALJAŠKOUYUKONEM A ALJAŠKOU

Vozidla je možno půjčit v lokalitách Langley, Calgary, Edmonton, Whitehorse, Winnipeg.
skupina kategorie typ vozu (nebo podobný) 01.04.-31.05. 01.06.-31.08. 01.09.-30.09.

týden / den týden / den týden / den

compact CCAR CHEVY SONIC 819/ 137 975/163 819/137

midsize ICAR CHEVY CRUZE 858/ 143 1014/169 858/143

full size FCAR CHEVY MALIBU 897/150 1053/176 897/150

minivan MVAR DODGE GRAND CARAVAN 1092/182 1248/208 1092/182

střední SUV/4x4/ SFAR CHEVY EQUINOX 1092/182 1248/208 1092/182

malý truck IXBR GMC CANYON 1131/189 1287/215 1131/189

crew cab truck SXBR GMC SIERRA 1443/241 1521/254 1443/241

velké SUV /4x4/ PFAR GMC YUKON XL 1521/254 1638/273 1521/254

van 8 seater PVAR FORD TRANSIT 1521/254 1638/273 1521/254

van15 seater OVAR FORD TRANSIT 1950/325 2028/338 1950/325

CHEVY SONIC GMC CANYON

CHEVY CRUZE GMC SIERRA

CHEVY MALIBU GMC YUKON XL

DODGE GRAND CARAVAN FORD TRANSIT 8 PAX

CHEVY EQUINOX FORD TRANSIT 15 PAX

Láká Vás prostředí téměř nedotčené arktické divočiny, a možnost setkání s divokými zvířaty ?Láká Vás prostředí téměř nedotčené arktické divočiny, a možnost setkání s divokými zvířaty ?
Nemáte rádi skupinové zájezdy ? Chcete si užít dovolenou jen se svou rodinou nebo přáteli ?Nemáte rádi skupinové zájezdy ? Chcete si užít dovolenou jen se svou rodinou nebo přáteli ?

Pak je tato nabídka určena pro Vás !Pak je tato nabídka určena pro Vás !



Nabízíme Vám pronájem automobilů v atraktivních 
místech kanadského severu a Aljašky !! Co víc – nabídneme 

Vám letenky za slušnou cenu, pomůžeme Vám sestavit smysluplný 
a atraktivní itinerář Vaší cesty, zajistíme Vám ubytování a další služ-
by… S AMERICA TOURS máte jistotu, že objednané služby budou 
fungovat. To proto, že spolupracujeme s pečlivě vybranými doda-
vateli, a naše služby jsou založené na dlouholetých osobních zku-
šenostech a kontaktech. Sever Kanady, Yukon a Aljašku máme rádi, 
své zájezdy a klienty sem posíláme téměř čtvrt století. Rádi budeme 
nápomocni při realizaci i Vašich cestovatelských snů !!

samo
statn

ě !!

samo
statn

ě !!

Uvedené ceny jsou v CAD a zahrnují:
neomezené míle/kilometry, pojištění vozu /spoluúčast 0, ale řidič je zodpovědný za škody poškozením podvozku a střechy vozu, stejně jako za náklady vzniklé odstavením vozu během 
opravy/, pojištění předního okna a pneu /spoluúčast 0/, druhý řidič zdarma /další řidič 8.50 CAD + tax za den/, pojištění odpovědnosti za škody na cizím majetku /spoluúčast 1.000 CAD/, 
taxy, daně a poplatky známé k 10.10.2020, balíček první pomoci je k dispozici na vyžádání /poplatek/
Důležité informace:
- Minimální věk řidiče je 25 let, za poplatek je možné řídit již od 21 let nižší kategorie vozů. Řidič musí předložit platný CZ nebo SK řidičský průkaz a kreditní kartu /půjčovna si rezervuje 

500 CAD jako jistinu pronájmu, vrátí po jeho ukončení/. K řízení 15seateru je třeba platná licence pro tento typ vozu. řidič je zodpovědný za dodržení podmínek výpůjčky. Veškeré služby 
domluvené na místě platí řidič na místě svojí kreditní kartou.

- Půjčená vozidla se mohou pohybovat na celém území Kanady. Vstup do USA je povolen, ale musí být nahlášen při výpůjčce a uveden ve smlouvě o nájmu. Pohyb mimo státem spra-
vované silnice a cesty je zakázán, v případě porušení zákazu se ruší platnost pojistek a klient je zodpovědný za veškeré případné škody. Pro cestu po Dempster Hwy půjčovna požaduje 
užití vozu 4x4 nebo AWD, tuto skutečnost musí řidič uvést při výpůjčce.

- Řidič je povinen dodržovat smluvní podmínky. Jednosměrné výpůjčky jsou možné za poplatek splatný na místě. Zdravotní a úrazové pojištění půjčovna nenabízí, klient musí mít vlastní 
pojistku.
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