SUNNY GUIDE
GOED OM TE WETEN:
OPHALEN VAN DE AUTO
	Haal de auto op bij de verhuurder die op de
voucher staat; ga dus niet op zoek naar
bordjes met ‘Sunny Cars’
	Houd er rekening mee dat een creditcard op
veel bestemmingen verplicht is om de waarborg te voldoen. Het komt steeds vaker voor
dat de pincode vereist is, zorg ervoor dat je de
pincode weet. De creditcard wordt meestal
daadwerkelijk belast, niet alleen geautoriseerd.

HANDIGE INFORMATIE & TIPS
VOOR ONDERWEG

	Je Sunny Car is all-in. Dus je hoeft géén extra
verzekeringen af te sluiten.

KROATIË

	Houdt de verhuurder voet bij stuk dat je nog
extra verzekeringen moet afsluiten en kun je
geen nee zeggen: bel Sunny Cars!
	Controleer de auto op schade,
maak eventueel foto’s van de auto

Alsjeblieft! Dit is jouw Sunny Guide: vol praktische feiten en
wetenswaardigheden over je vakantieland. Met handige tips
voor onderweg, aanvullende informatie over verzekeringen,
toeristische informatie en belangrijke verkeersregels. Doe er
je voordeel mee en geniet van je vakantie!

INLEVEREN VAN DE AUTO
	Controleer de auto op schade, maak
eventueel foto’s van de auto
	Inleveren buiten openingstijden is vaak
mogelijk via een drop off box

ZORGELOOS TOEREN IN EEN
GOED VERZEKERDE HUURAUTO
Met Sunny Cars ben je verzekerd van een
topvakantie zonder zorgen. Schade of Pech?
Gelukkig rijd je altijd optimaal verzekerd rond.
Hoe relaxt is dat!
Werkelijk álle nodige verzekeringen zijn bij de
huursom inbegrepen:
• WA-/BA-verzekering
•	Aanvullende WA-/BA-verzekering
tot EUR 7,5 miljoen
• Schadeverzekering (CDW)
•	Dekking van glas-banden-bodem-dakschade
en vandalisme
• Diefstalverzekering (TP)
Bij Sunny Cars geldt bovendien standaard terugbetaling van het eigen risico. Sommige verhuur
partners laten je eventuele schade uit het eigen
risico betalen. Maar Sunny Cars betaalt deze
schadekosten netjes terug, want bij ons heb je
geen eigen risico. Bewaar alle documentatie en
stuur deze op naar onze afdeling Customer Care
(via declaratieformulier, kijk op de website bij
contact/customercare), dan komt alles in orde.

TIP
Bezwaarschriften handelen wij snel
af als je:
}	de naam noteert van de persoon
met wie je bij de verhuurder hebt
gesproken
}	alle bonnetjes bewaart van
eventuele extra kosten die je hebt
gemaakt

SCHADE OF ONGEVAL?
VOLG DEZE STAPPEN!
➊ Indien er geen sprake is van een 3e partij,

PECH ONDERWEG?
IN 5 STAPPEN UIT
DE PENARIE!
➊	Geen paniek, Sunny Cars regelt dat je
adequaat wordt geholpen.

➋	Bel het noodnummer van de verhuurder.
Dit staat duidelijk in je verhuurcontract.

➌	Lukt dit niet? Bel dan het kantoor waar je

de auto ophaalde. Dit staat op je voucher
onder Pick up location.
➍	Kom je er toch niet uit? Neem dan contact
op met Sunny Cars in Nederland. Onze
medewerkers helpen je graag verder.
➎	Goed om te weten: schakel niet zelf/zonder
overleg met de verhuurder de wegenwacht
in. Deze kosten krijg je dan namelijk niet
vergoed. Neem éérst contact op met de
verhuurder zodat diens nooddienst je kan
helpen.

dan kun je naar stap 2. Is er een 3e partij
betrokken, dan dien je de politie in te
schakelen en laat je een politierapport
opmaken. Belangrijk! Sta er op dat je een
kopie van het politierapport ontvangt voor de
plaatselijke verhuurder en voor Sunny Cars.
➋ Meld de plaatselijke verhuurder dat je een
ongeluk hebt gehad (het nummer staat op je
voucher bij Pick up location). De verhuurder
zal verdere instructies geven en een schade
rapport opmaken.
➌ Kom je er toch niet uit? Neem dan contact
op met Sunny Cars in Nederland. Onze
medewerkers helpen je graag verder.
Sunny Cars zet alles op alles zodat je optimaal
van je vakantie kunt genieten.
TOCH EEN PROBLEEM OF KLACHT
TER PLAATSE?
Bel ons op: +31 23 56 99 696
Ma-vr:
9.00 -20.00 uur
Za-zo:
9.00-17.30 uur
Voor noodgevallen zijn we 24 uur
per dag met Nederlandstalige hulp
bereikbaar op +31 23 5699 690.
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ANDER LAND, ANDERE REGELS VEILIG IN HET VERKEER
Sunny Cars ziet je graag veilig de Kroatische wegen op gaan. Dus zorg dat je de belangrijkste
verkeersregels kent. Hierbij een aantal do’s en don’ts!
ALCOHOL
Voor bestuurders vanaf 24 jaar is het maximaal
toegestane alcoholpromillage 0,5.
Voor bestuurders tot 24 jaar geldt een totaalverbod op alcohol.

SLEPEN
Bij het slepen moet het trekkende voertuig aan
de voorkant en het gesleepte voertuig aan
de achterkant een gevarendriehoek plaatsen.
De maximumsnelheid bij slepen is 40 km/uur.

BELLEN IN DE AUTO
Het is verboden mobiel te bellen tijdens het
rijden. Handsfree telefoneren mag wel.

VEILIGHEIDSGORDELS
Bestuurder en passagiers – ook achterin – zijn
verplicht de veiligheidsgordels te dragen.
Kinderen mogen voorin zitten als ze ouder zijn
dan 12 jaar en langer dan 1,50m.

GEVARENDRIEHOEK
Moet je verplicht bij je hebben. Rijd je met een
aanhangwagen of caravan, dan moet je twee
gevarendriehoeken meenemen.

BELANGRIJKE
BORDEN

INHALEN
Links inhalen, net als in Nederland. Tijdens
het hele inhaalproces moet je de richting aan
blijven houden/geven. Je mag een bus die
passagiers in of uit laat stappen niet inhalen.
LICHTEN
Gebruik je dimlicht, ook overdag: dit is
verplicht. Je moet ook altijd reservelampen
bij je hebben.
MAXIMUMSNELHEDEN
de bebouwde kom: 50 km/uur
•	Buiten de bebouwde kom: 90 km/uur
•	Snelwegen/autowegen uitsluitend voor
motorvoertuigen: 110 km/uur
•	Auto(snel)wegen: 130 km/uur
•	Motorvoertuigen met caravan: 80 km/uur
•	Bussen met of zonder lichte aanhangwagen:
80 km/uur
•	Binnen

	M AKSIMALNA BRZINA
Maximumsnelheid
	O PASNA OKUKA/ZAVOJ
Gevaarlijke bocht
	ZABRANJENO PARKIRANJE
parkeerverbod
Z ABRANJENO ZA SVA VOZILA

Verboden voor alle voertuigen

VEILIGHEIDSVEST
Je moet een reflecterend veiligheidsvest in
de auto hebben. In geval van pech binnen en
buiten de bebouwde kom en op autosnelwegen
moet je het vest aantrekken. Het is ook verplicht een verbanddoos bij je te hebben.
VOORRANG
Op smalle bergwegen hebben stijgende
voertuigen voorrang op dalende voertuigen.
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KOLIKO KILOMETARA?
Weet jij het verschil al tussen lijevo en pravo? Anders toch even nakijken,
om een nesreća te voorkomen. Hierbij een selectie Kroatische woorden,
handig voor onderweg!
ALGEMEEN

ONDERDELEN

Auto

Automobil

Accu

Batterija

Autopapieren

Registracija vozila

Airconditioning

Klima uređaj

Autosleutel

Ključ automobila

Bougie

Svjećica

Benzinestation

Benzinska pumpa

Knipperlicht

Bljeskalica

Bekeuring

Fino

Lak

Lak

Brug

Most

Lamp

Svjetlo

Gewond

Ozlijeđen

Lekke band

Ispumpana guma

Gevarendriehoek

Sigurnosni trokut

Raam

Prozor

Huurauto

Automobil

Rem

Kočnica

Kapot

Slomljen

Spiegel

Ogledalo

Kruispunt

Raskrižje

Stuur

Kontrola

Landkaart

Karta

Versnellingsbak

Gear box

Linksaf

Lijevo

Ongeluk

Nesreća

Parkeerplaats

Parkiranje

Pech

Kvar

Politie

Policija

Rechts

Pravo

Rechtdoor

Ravno

ONDERWEG

Rijbewijs

Dozvola

File

Datoteka

Stoplicht

Crveno signalno
svjetlo

Herinnering

Memorija

Tol

Cestarina

Vaart minderen

Usporiti

Overtreding

Prekršaj

Weg versperd/
afgesloten

Zatvorena cesta

BENZINE
Normaal loodvrij

Normalno olovo

Super loodvrij

Super bezolovni

Diesel

Dizel

Lpg

UNP-a

TOERISTISCHE
INFO
	Kroatisch Verkeersbureau 0900 2022102
www.croatia.hr
	Er zijn veel praktische apps voor je telefoon
of tablet. Scheelt gesjouw met reisgidsen of
boeken!

LINKS
	www.verkeersregels.eu
	www.anwb.nl/bestemmingen/
landeninformatie/vakantie/bestemmingIndex.
html?btiId=BTI_19&themaId=BEST_P_50
	http://kroatie.startpagina.nl

WIJ WENSEN JE EEN
FIJNE VAKANTIE!
Sunny Cars
Saturnusstraat 17B
2132 HB Hoofddorp
+31 23 56 99 696
www.sunnycars.nl
Vanuit België
0800 400 79
www.sunnycars.be

