
JESTEŚ ZAINTERESOWANY?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

WYNAJEM
DŁUGOTERMINOWY

Oferowany wynajem długoterminowy aut może być przydatny w wielu
przypadkach i sytuacjach życiowych. Najem długoterminowy samochodu jest 
atrakcyjną formą finansowania pojazdu zarówno:

/ dla dużych firm o ugruntowanej pozycji na rynku,

/ dla dopiero formujących się przedsiębiorstw, które nie mogą zaangażować    
  własnych środków na zakup pojazdu ani nie dysponują odpowiednią
  zdolnością kredytową,

/ dla osób prywatnych, które oddały swoje auta do warsztatów, jednak nie       
   chcą rezygnować z wygodnego środka transportu, jakim jest samochód.
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DLA KOGO?

/ dowolny okres wynajmu już od 30 dni

/ flota nowoczesnych i bezpiecznych samochodów renomowanych marek
   Volkswagen, Ford, Citroen, Skoda, Renault, Opel czy Fiat

/ bogata oferta najpopularniejszych nowych aut osobowych,
 osobowo-dostawczych i dostawczych

/ atrakcyjne ceny za wynajem już od 60 zł!

// kompleksowa obsługa prawna, ubezpieczeniowa i techniczna GRATIS

/ szeroki zasięg naszych usług – obsługujemy województwo opolskie,
   dolnośląskie oraz śląskie w szczególności miasta takie jak: Opole, Wrocław
   i Katowice.

ZALETY:



1. Elastyczne podejście do Klienta. 

Jesteśmy otwarci na Wasze potrzeby. Powiedz nam czego potrzebujesz,
a my przygotujemy dla Ciebie korzystną ofertę. 

2. Bogata flota samochodów. 

Mamy w swojej ofercie samochody na każdą okazję – busy, auta osobowe
i dostawcze. Każdy znajdzie coś dla siebie. 

3. Korzystne warunki najmu długoterminowego nie tylko dla firm. 3. Korzystne warunki najmu długoterminowego nie tylko dla firm. 

Prowadzisz własną działalność i potrzebujesz floty dla swoich pracowników
lub dla siebie? Zadzwoń, skorzystaj z naszej oferty i nie martw się o resztę. 

4. Obsługujemy cztery województwa.
 
Dojedziemy do naszych Klientów na terenie województw: śląskiego, opolskiego, 
dolnośląskiego i łódzkiego. 

5. Cyklicznie odnawiana flota. 5. Cyklicznie odnawiana flota. 

Dbamy o bezpieczeństwo i komfort podróży naszych Klientów, dlatego regularnie 
wymieniamy auta na nowsze i rzetelnie podchodzimy do ich przeglądów. 

DLACZEGO WARTO POSTAWIĆ NA REGINA TOUR? 

Regina Tour – jesteśmy z Wami już 15 lat/
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