
FAQ – najczęściej zadawane pytania  

● Kiedy zrobić rezerwację? 

Najlepiej rezerwować samochody z jak największym wyprzedzeniem – w sezonie jest dużo 

chętnych i dostępność może być ograniczona. Wcześniejsza rezerwacja gwarantuje pełną 

dostępność modeli aut.  

● Rezerwacja 

Aby dokonać rezerwacji należy podać w mailu: 

● imię oraz nazwisko kierowcy; 

● telefon kontaktowy; 

● daty, godziny i miejsce odbioru samochodu (jeśli odbiór jest na lotnisku – godzina 

planowego lądowania samolotu oraz nr lotu); 

● jeśli samochodem przekraczana będzie granica Bułgarii – zdjęcie paszportu lub dowodu 

osobistego.  

 

● Koszt wypożyczenia 

Cena wypożyczenia samochodu za pośrednictwem wczasywBułgarii.pl jest taka sama jak 

bezpośrednio w wypożyczalni Crown. Dzięki rezerwacji za pośrednictwem wczasywBułgarii.pl 

kontaktujecie się Państwo po polsku. 

● Kaucja 

Dla małego samochodu w klasie ekonomicznej (najtańsza opcja) typu Honda Jazz ll  kaucja nie jest 

pobierana. Kaucja obowiązuje dla pozostałych aut. Wynosi od 50 do 500 euro w zależności od 

samochodu (patrz w tabelce). Karta kredytowa nie jest wymagana, kaucja przyjmowana jest w 

gotówce przy odbiorze pojazdu w euro lub lewach bułgarskich. 

● Anulacje 

Uprzejmie prosimy, aby anulacji dokonywać najpóźniej 24 godziny przed zarezerwowanym 

odbiorem. 

 

● Czy jest limit wiekowy dla osoby, która chce wynająć samochód? 

Dla poszczególnych klas samochodów obowiązują różne wymagania wiekowe: 

− Klasa ekonomiczna – wiek powyżej 21 lat; 

− Klasa ekonomiczna i klasa pośrednia – 23 lata; 

− Klasa ekonomiczna, klasa średnia i luksusowa – 25 lat. 

 

● Jak długo muszę posiadać prawo jazdy, aby móc wynająć samochód? 

Kierowca powinien posiadać prawo jazdy co najmniej od 1 roku. 

 

● Gdzie i jak parkować w Bułgarii? 

Zalecamy, aby korzystać z parkingów strzeżonych, za szlabanem lub prywatnych - by mieć 

pewność, że jest to właściwe miejsce i jaka jest opłata za parking. Jeśli parkujecie Państwo w 

mieście - należy dobrze zorientować się jakie obowiązują znaki zarówno kolory linii na ulicy, jak i 

znaki informacyjne. Nie jest dozwolone parkowanie na liniach żółtych - natomiast zielone i 

niebieskie - należy opłacić w parkomacie lub wysyłając SMS z telefonu (możliwe jest tylko z 

bułgarskich numerów). Zalecamy dokładnie stosować się do zasad parkowania w mieście, gdyż 

opóźnienie nawet kilku minut  grozi odholowaniem samochodu lub mandatem.  

 



● Co zrobić, gdy odholują mi samochód? 

W przypadku, gdy samochód został odholowany należy udać się osobiście na “Nakazatelen 

parking”, gdzie po opłaceniu mandatu możliwy jest odbiór samochodu. Koszt mandatu pokrywa 

kierowca samochodu. 

 

● Jaki dowód tożsamości/dokument muszę mieć przy sobie przy odbiorze pojazdu? 

− Ważne prawo jazdy; 

− Dowód osobisty lub paszport.  

 

● Czy jest dodatkowa opłata za dostawę/odbiór samochodu przez pracownika wypożyczalni?  

− Dostawa/odbiór auta ze Słonecznego Brzegu, Świętego Własu, Nesebaru, Aheloy, Ravdy, 
Pomorie i Burgas są bezpłatne (w cenie wynajmu);  

− Dostawa/odbiór auta z innych miast  – 50 euro w jedną stronę;  
− Odbiór z lotniska – bezpłatnie; 
− Zwrot auta na lotnisko Burgas – 3 euro.  

 

● Odbiór/zwrot poza godzinami pracy wypożyczalni. 

o Za odbiór oraz zwrot samochodu przez cały tydzień w godzinach między: 

8:45 – 20:15 nie ma dodatkowych opłat. 

o Za odbiór lub zwrot samochodu poza godzinami pracy biura pobierana jest dodatkowa 

opłata: 

▪ od poniedziałku do piątku między 07:15 – 8:45 oraz 20:15 – 00:00 – 10 

eur; 

▪ przez cały tydzień między 00:00 – 7:15 – 20 eur; 

▪ w soboty i niedziele między 20:15 – 08:45 – 20 eur. 

 

● Co w sytuacji gdy spóźnię się ze zwrotem pojazdu? 

W tej sytuacji prosimy zadzwonić do nas jak najszybciej przed ustaloną godziną zwrotu pojazdu. 

Jeśli opóźnienie zwrotu auta będzie do 1 godziny, dodatkowa opłata nie będzie pobierana. W 

przypadku opóźnienia do 2 godzin - 10 euro; powyżej 2 godzin - opłata jak za wynajem samochodu 

za cały dzień.  

 

● Gdzie mogę sprawdzić jakie są ogólne warunki wynajmu pojazdu? 

Kompletny regulamin wynajmu samochodów jest dostępny na naszej stronie internetowej: 

https://rentacarcrown.com/terms-and-conditions  

 

● Czy w samochodzie można palić?  

We wszystkich pojazdach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Jeśli podczas zwrotu auta 

pracownik wypożyczalni stwierdzi, że Klient złamał ten zakaz, zostanie naliczona kara umowna w 

wysokości 100 euro. 

 

● Kto ponosi odpowiedzialność za mandaty karne za wykroczenia drogowe/parkowanie w 

niedozwolonym miejscu ? 

Najemca pojazdu – klient wypożyczalni ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie mandaty za 

wykroczenia drogowe oraz związane z nimi opłaty administracyjne poniesione w okresie wynajmu 

pojazdu. 

 

● Czy samochodem może kierować inna osoba niż ta, która podpisała umowę?  

https://rentacarcrown.com/terms-and-conditions


Tak, ale dodatkowy kierowca musi być wskazany w umowie wynajmu, a także przedstawić do 

wglądu swoje ważne prawo jazdy, zanim zostanie on wymieniony jako kierowca w umowie najmu. 

Za dodatkowego kierowcę nie jest pobierana opłata. 

 

● Czy mogę zwrócić pojazd w innym miejscu? 

Tak, miejsca odbioru i oddania pojazdu mogą być różne. 

 

● Czy wynajmowany pojazd ma pełny bak paliwa i czy zwracany samochód musi być też 

zatankowany do pełna? 

Samochody mają bak pełen co najmniej do połowy – spisywany jest stan przy odbiorze i z takim 

samym stanem paliwa należy zwracać samochód. W przypadku nieuzupełnienia baku do 

wymaganego poziomu pobierana jest opłata 2 eur za każdy litr. 

 

● Co zrobić w razie awarii lub wypadku? 

Prosimy zadzwonić do nas. 

 

● Co mam zrobić, jeśli chcę przedłużyć czas wynajmu pojazdu? 

Prosimy zadzwonić do nas co najmniej 24 godziny przed ustaloną godziną zwrotu.  

 

● Ile wynosi koszt anulowania rezerwacji? 

Opłata za anulowanie rezerwacji wynosi 10 euro.  

 

● Czy obowiązuje limit kilometrów? 

Nie ma takiego ograniczenia.  

 

● Co w sytuacji gdy dojdzie do przebicia opony?  

Uszkodzenia opon nie są objęte ubezpieczeniem. W przypadku awarii opony, wynajmujący jest 

odpowiedzialny za jej naprawę i ponosi jej koszty.  

 

● Co jeśli zwrócę samochód wcześniej? 

W tej sytuacji cena wynajmu pojazdu pozostaje bez zmian, nie zostanie ona przeliczona ponownie.  

 

● Co się stanie, jeśli zgubię dokumenty samochodu lub kluczyki? 

Wynajmujący zostanie obciążony opłatą dodatkową w wysokości 100 euro.  

 

● Czy mogę wyjechać wynajętym pojazdem za granicę?  

Wyjazd za granicę wynajętym samochodem jest możliwy, jeżeli wynajmujący powiadomi nas o tym 

minimum 3 dni robocze wcześniej. 

 

● Czy za wyjazd wynajmowanym autem za granicę pobierane są dodatkowe opłaty? 

Tak, obowiązują następujące opłaty dodatkowe: 

− dla krajów należących do UE - 30 euro; 

− dla krajów spoza UE - 50 euro. 

 

● Czy w wynajętym samochodzie mogę przewozić zwierzęta? 

Nie. Obowiązuje zakaz przewożenia zwierząt.  

 

● Czy mogę oddać brudne auto? 



Należy zwrócić czyste auto - w takim samym stanie, w jakim Państwo je otrzymali.  

 

● Sposoby płatności 

Gotówką (euro lub lewy bułgarskie) lub kartą. 

 

● Ceny wynajmu 

− Minimalny okres i cena wynajmu to jeden dzień (24 godziny wynajmu pojazdu); 

− Jedna dodatkowa godzina wynajmu jest bezpłatna (59 minut); 

− Za każdą dodatkową godzinę wynajmu (60 minut +) pobierana jest opłata w wysokości 10 

euro. Powyżej 2 godzin naliczana jest opłata dodatkowa w kwocie ceny jak za cały dzień 

wynajmu pojazdu; 

− Cena wynajmu obejmuje ograniczone ubezpieczenie od zniszczenia lub kradzieży (sytuacja 

gdy kierujący pojazdem był pod wpływem alkoholu lub przejechał na czerwonym świetle, 

lub gdy skradziono auto oraz klucz od samochodu), nieograniczoną liczbę przejechanych 

kilometrów, winietę i podatki drogowe, podatek VAT; 

− Cena wynajmu nie obejmuje paliwa (benzyny lub oleju napędowego); 

− Klient zobowiązany jest do zwrotu samochodu z takim samym poziomem baku paliwa, jak 

przy odbiorze; 

− W przypadku gdy samochód zostanie zwrócony z niższym poziomem baku paliwa niż przy 

odbiorze,  pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 2 euro za każdy litr paliwa 

potrzebny do uzupełnienia baku; 

− Rezerwacje są potwierdzane dla pojazdu z określonej grupy samochodów, a nie dla 

konkretnego  pojazdu konkretnej marki; 

− Dostawa i odbiór samochodu w ciągu 24 godzin; 

− Dostawa/odbiór samochodu jest bezpłatny w biurach firmy w jednym i tym samym 

mieście; 

− Wszystkie wyżej wymienione ceny zawierają podatek VAT.  

 

● Nawigacja 

Nawigacja nie jest na wyposażeniu samochodu, można zamówić ją dodatkowo. Jednorazowa 

opłata to 10 euro niezależnie od liczby dni. Nawigacja działa tylko na terenie Bułgarii. 

 

● Jakie są dostępne rodzaje fotelików dla dzieci? 

Dostępne są 3 rodzaje fotelików dla dzieci: 

 



● Czy jeśli samolot ma opóźnienie samochód będzie czekał, czy jest pobierana dodatkowa opłata? 

Podczas rezerwacji prosimy o podanie numeru lotu, w ten sposób obsługa wypożyczalni będzie 

obserwować lot. Samochód będzie czekał, nie jest pobierana dodatkowa opłata. 

 

● Odbiór samochodu 

LOTNISKO: Samochód na lotnisku będzie do odbioru u przedstawiciela wypożyczalni, który będzie 

stał z tabliczką z logo wypożyczalni Crown w widocznym miejscu na zewnątrz. W razie trudności z 

odnalezieniem przedstawiciela prosimy o kontakt z wczasywbulgarii.pl. 

HOTEL: Przedstawiciel wypożyczalni będzie czekał na zewnątrz, przed hotelem, przy głównym 

wejściu prosimy również Państwa o oczekiwanie w tym miejscu. 

● Zwrot samochodu 

LOTNISKO: należy zaparkować w strefie oznaczonej “rent a car” - tam będzie czekał przedstawiciel 

wypożyczalni. 

HOTEL: tak jak przy odbiorze należy czekać przed hotelem, nie ma możliwości zwrotu kluczyków 

do recepcji, przedstawiciel wypożyczalni musi obejrzeć auto.  

 


