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Wypożyczalnia Autolawet i Lawet Wrocław
http://www.autolawety-wroclaw.pl

Wrocławska Wypożyczalnia Autolawet świadczy usługi z zakresu wynajmu autolawet i lawet. Nowa
autolaweta w XXI wieku to podstawa. Nie ważne czy masz do pokonania duży dystans czy krótki chcesz mieć
pewność, że podczas podróży nie będziesz miał awarii. W celu zapewnienia najwyższych usług w roku
bieżącym udostępniliśmy nowego Fiata Ducato z mocnym 177 KM silnikiem a zarówno ekonomicznym
spalanie ok 7-9l na 100 kilometrów. Autolaweta jest bogato wyposażona, spełnia wszystkie rygorystyczne
warunki Unii Europejskiej. Jeżeli Państwo nie mają Państwo doświadczenia a auto-holowaniu oferujemy
również wynajem autolawety z kierowcą. Na prośbę klienta jest możliwość przedstawiamy instruktaż
załadunku auta na autolawetę oraz jego zabezpieczeniu. Autolaweta w dniu przekazania Państwu jest
zatankowana do pełna i umyta, odbiór odbywa się na tych samych zasadach. Atutami naszej wypożyczalni są:
nowy, niezawodny Fiat Ducato na gwarancji producenta, całodobowa obsługa, indywidualne podejście do
klienta, niskie ceny. Wrocław to miasto w którym jest kilka firm oferujące podobne usługi, ale to nasza
wypożyczalnia autolawet i lawet oferuje wynajem niemalże od ręki i bez zbędnych formalności, zapraszamy
na stronę www lub kontaktu telefonicznego.
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