dailydrive Motosiklet Kiralama

Motosikletlerimiz

*Görseller temsilidir, kiralayacağınız motosiklet farklı renk kombinasyonlarında olabilir.

Sürücü Belgesi ve Yaş Standartları
Motosiklet kiralayabilmeniz için 25 yaşını doldurmuş olmanız gerekmektedir. Farklı sınıf
motosikletleri kullanabilmek için ehliyetler özelinde farklı standartlarını sağlamanız
gerekmektedir.
Stil gruptaki motorlarımızdan VESPA PRIMAVERA 50 için en az 25 yaşında ve 1 yıllık B, A2, A1
veya A sınıfı ehliyet sahibi olunması gerekmektedir. VESPA PRIMAVERA 150 için en az 25 yaşında
ve 1 yıllık A2, A1 veya A sınıfı ehliyet sahibi olmanız gerekmektedir.
Orta gruptaki YAMAHA X-MAX 250 için en az 28 yaşında ve 2 yıllık A2 veya A sınıfı ehliyet sahibi
olmanız gerekmektedir.

Kiralama Süresi:
Motosiklet kiralamaları günlük kiralamada en az 24 saat, aylık kiralamada ise en az 30 gündür.
Motosikletin iadesinde 1 (bir) saatlik gecikmelerde ek ücret alınmazken, bir saati aşan
gecikmelerde bir günlük ücret tahsil edilir.

Kilometre Sınırı ve Aşım Bedeli
Motosiklet kiralamalarımızdaki günlük maksimum kilometre sınırı 350 kilometredir. 10 günden
itibaren kilometre sınırı toplam 3500 kilometredir.
Kilometre aşım bedeli 0,50 TL’dir.

Ek Hizmetler


Mini hasar sigortası:








Süper mini hasar sigortası: 1.500 TL+KDV’ye kadar oluşan tek taraflı hasarlarda kiracı
beyanı ile onarım sağlar.
İhtiyari mali mesuliyet sigortası ve
Ek sürücü: Kiralanan motosikletin kiracı dışında bir kişi tarafından kullanılması için ek
sürücü ücreti dahilinde kaydettirilmelidir. Ek sürücüde de asıl sürücüde aranan yaş ve
ehliyet standartları aranmaktadır. Ek sürücü kaydedilmediği takdirde kiracı dışında bir
sürüce tarafından yaşanan kaza ve benzeri durumlarda alınmış olan sigortalar devre dışı
kalmaktadır.
Ek 100 KM Aşım Paketi
Ek 250 KM Aşım Paketi

HGS ve Trafik Cezaları
HGS kullanım ücreti kiralama sonunda %18 servis hizmeti ile ayrıca tahsil edilecektir.
Trafik cezaları güncel hizmet bedeli eklenerek kiracıdan tahsil edilecektir.

Motosikleti Teslim Alma ve İade Etme Yeri
Teslim alma ve iade işlemlerinizi şimdilik İstanbul Anadolu Yakası’nda Kadıköy ve Maltepe
ofisimizden gerçekleştirebilirsiniz.

Ödeme
Kiralayacağınız motosikletin kira bedeli ve ek hizmet bedeli kiralama başında kiracıya ait kredi
kartı ile tahsil edilmektedir. Kredi kartı dışındaki nakit, debit kart, sanal kart vb. ödeme tipleri
kabul edilmemektedir. Kredi kartı, motosikleti kiralayacak kişinin adına olmalı ve kart üzerinde
isim yazmalıdır.
Kiralama başında motosiklet tipine bağlı değişen depozito bedeli de kredi kartınızdan çekilecek
ve kiralamanız sonunda ek bedel çıkmaması halinde kredi kartınıza iade edilecektir.

Çalıntı ve Kaza Hakkında Bilgilendirme
Aracın çalınması durumunda da en yakın polis veya jandarma karakoluna başvurularak 0850 360
10 10 numaralı iletişim merkezimize bilgi verilmesi zorunludur. Aksi halde satın alınan tüm
güvenceler geçersiz sayılarak meydana gelen her türlü zarar, 3'cü şahıslara verilen maddi ve
manevi kayıpları da içermek üzere kiracıdan tahsil edilir. Aracın arızalanması veya herhangi bir
nedenle desteğe ihtiyaç duyulması durumunda, mesai saatleri içinde 0850 360 10 10 numaralı
telefondan yardım temin edilmesi gerekmektedir.
Aracın TEK TARAFLI olarak kazaya uğraması veya çalınması durumunda, (aracın) yeri
değiştirilmeden en yakın polis veya jandarma karakoluna başvurarak kaza, hırsızlık ve alkol
tespiti raporları alınmalıdır. ÇİFT TARAFLI kazalarda ise, aşağıdaki maddelerde bildirilen haller
dışında, kazanın oluş şekline göre sürücüler, Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanağını tutanak
üzerinde belirtilen şekilde doldurmakla yükümlüdürler. Çift taraflı kazalarda, sadece aşağıdaki
hallerde trafik kazası tespit tutanağı, trafik polisi tarafından düzenlenmektedir. - Sürücü
belgesiz motorlu araç kullanılıyorsa, - Sürücü yaş kriterlerini sağlamıyorsa, - Sürücüde alkol

veya akıl sağlığı şüphesi varsa, - Kazaya karışan araçlardan birinin kamu kurumlarına ait olması
durumunda, - Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse, - Trafik Kazasında sadece
3.kişilere ait eşyalara zarar gelirse, - Kazaya karışan araçlardan birinin trafik güvencesinin
bulunmaması durumunda, - Trafik kazası ölüm ve / veya bedeni zarar ile sonuçlanmışsa.

Fiyatlar
Grup

Model

Ehliyet
Sınıfı

Yaş/Ehliyet
Süresi

Kart
Adedi/Depozito

1-7
gün

Kira Bedelleri
8-14 15-30 Aylık
gün
gün

Stil

Vespa 50

25/1

1 / 500 TL

₺140

₺126

₺120

₺2.750

Stil

Vespa 150

25/1

1 / 500 TL

₺140

₺126

₺120

₺2.750

Komfor

Yamaha
X-MAX 250

A-A1A2-B
A-A1A2
A-A2

28/2

1 / 750 TL

₺185

₺168

₺160

₺3.100

