Voordeel bij Markeur

Leden van de personeelsvereniging van het LUMC, Universiteit
Leiden & Stad Leiden kunnen rekenen op voordelen bij Markeur.

Multirent

Multirent is een moderne autoverhuurder die met meerdere vestigingen sterk is vertegenwoordigd in de
Randstad.
Als flexibele mobiliteitspartner zoeken wij voor zowel zakelijke en particuliere klanten de best passende
mobiliteitsoplossing. Of u nu voor een dag, voor een week of voor een aantal maanden vervoer nodig heeft.
Consumenten én bedrijven kiezen steeds vaker voor tijdelijk en flexibel vervoer. Om het aanbod aan
vervoersmiddelen compleet te maken, biedt Multirent sinds kort ook elektrische scooters aan in een aantal
grote steden.

Ontvang exclusieve korting oplopend tot 15%
Voorwaarden actie:









Korting is alleen mogelijk als het voertuig van tevoren gereserveerd wordt. U dient te melden
dat u gebruik wenst te maken van de ‘PV-regeling’.
U ontvangt 15% korting op doordeweekse dagen.
In het weekend profiteert u bij personenauto’s van de aanbieding: 2 dagen huren, 1 dag betalen. Hier
bovenop ontvangt u een extra korting van 5%!
In het weekend profiteert u bij bestelwagens van de speciale weekendtarieven. Over deze tarieven
krijgt u een korting van 5%!
Niet geldig voor P-categorie (=personenvervoer en rolstoelvervoer)
Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen/acties, kijk voor acties op www.multirent.nl
Korting geldt voor maximaal 21 huurdagen per kalendermaand
De algemene verhuurvoorwaarden van Multirent zijn van toepassing alsmede de algemene
voorwaarden van de afdeling verhuurbedrijven van de BOVAG.

Voor meer informatie of het maken van een reservering kunt u terecht op onze website: www.multirent.nl,
telefonisch op 088 – 088 05 00 of via e-mail: leiden@multirent.nl.
Kijk voor een actueel overzicht van onze vestigingen en aanbiedingen op www.multirent.nl

U dient te allen tijde en vooraf uw ledenpas te laten zien om in aanmerking te komen voor deze voordelen.
Laatste mutatie datum: 13 juni 2014
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