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TYTUŁ: Wypożyczalnia samochodów Trójmiasto -50% taniej

CENA: 99,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający: Mestenza (.: nij98k :.)
  Adres: Staropolska
  Miasto: Kowale
  Województwo: pomorskie
  Telefon: 587335050
                

OPIS:

âZ pasji do samochodów i zamiłowania do luksusu
zbudowaliśmy markę premium, która sprosta nawet najbardziej
wygórowanym oczekiwaniom naszych klientów.â� - mówi Rafał Grzebin, pomysłodawca i Prezes wypożyczalni samochodów Mestenza,
która świadczy kompleksowe usługi wynajmu samochodów luksusowych w świetnych cenach!

Wybierz interesujący Cię samochód i ciesz się podróżowaniem samochodem Twoich marzeń, takim jak amerykański Cadillac Escalade,
sportowe Infiniti czy Ford Mustang, a także w pełni elektryczny Nissan.

W ofercie promocyjnej wypożyczalni Mestenza:

Cadillac Escalade do wynajęcia już od 299zł za dobę. Ucieleśnienie amerykańskiego snu o motoryzacyjnej potędze. Potężny SUV, który
ocieka luksusem wyposażony jest w silnik o pojemności 6.2 l o mocy 409 KM oraz automatyczną skrzynię biegów. Bardzo bogato
wyposażony z ogromną ilością miejsca w środku.

Infiniti Q50 Sport do wynajęcia już od 149zł za dobę. Limuzyna segmentu premium z charakterem. Wygląd nadwozia jest dziełem
japońskich stylistów. Auto wyposażone jest w turbodoładowany silnik benzynowy o mocy 211 KM z napędem na tylną oś i automatyczną
skrzynię biegów.

Infiniti QX30 Luxe Tech do wynajęcia już od 149zł za dobę. Suv z dynamicznym silnikiem benzynowym o mocy 211KM, automatyczną
skrzynią biegów, napędem 4x4 oraz bogatym wyposażeniem. Unikalny i przyciągający wzrok wygląd nadwozia jest dziełem japońskich
stylistów.

Nissan e-NV2000 do wynajęcia już od 99zł za dobę. W 100% elektryczny dwuosobowy i ładowny Nissana e-NV200, który jest idealnym
rozwiązaniem dla wyzwań stawianych przez miasto. Samochód nie emituje żadnych spalin. Świetne doświadczenie z prowadzenia
samochodu elektrycznego!
Promocja -50% tylko do 30.09!

Wypożyczalnia samochodów Mestenza świadczy swoje usługi na terenie Trójmiasta (Gdańsk, Gdynia, Sopot) oraz województwa
pomorskiego i okolic. Wypożyczalnia oferuje zarówno wynajem samochodów bez kierowcy, jak i z kierowcą.

PODRÓŻUJESZ BIZNESOWO?
Wypożycz luksusowy samochód z ochroną i poczuj się jak amerykański Prezydent! Możesz wynająć auto z kierowcą komandosem lub
władającym sztukami walki. Sky is the limit!

ODWIEDZASZ TRÓJMIASTO TURYSTYCZNIE?
Chcesz wybrać się w podróż z dziewczyną, znajomymi lub rodziną? Wypożycz luksusowy samochód Twoich marzeń w wypożyczalni
samochodów luksusowych Mestenza!

JAK WYPOŻYCZYĆ SAMOCHÓD?
1) Zadzwoń lub napisz do nas
2) Wybierz samochód i określ liczbę dni
3) Opłać zamówienie i ciesz się jazdą

Zapraszamy na naszą stronę www.mestenza.com, gdzie znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje.
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KONTAKT
Biuro Obsługi klienta: bok@mestenza.com ; +48 58 733 50 50
Szybka rezerwacja VIP: +48 507 1111 88

Mestenza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kowalach, ul. Staropolska 32B, 80-180 Kowale, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000513222, NIP 9571074120, REGON 222104561. Prezes Rafał Grzebin. Kapitał zakładowy 940
000, 00 zł.


