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Wypożyczalnia aut dostawczych Wrocław-Wynajem Busa
http://www.busimpuls.pl

XXI wiek przyzwyczaił społeczeństwo do tego, że samochód to skarb i każdy powinien posiadać przynajmniej
jeden taki egzemplarz w swoim garażu. 
Nie jest to jednak konieczne, gdy w Twoim mieście funkcjonuje wypożyczalnia pojazdów. 
Busimpuls działa na terenie Wrocławia od 1994 roku. Początkowo firma wypożyczała jedynie samochody
dostawcze oraz busy z przeznaczeniem na 9 osób. Jednak wraz ze zmieniającym się rynkiem motoryzacyjnym
poszerzyła swoją ofertę o samochodów z dopuszczalną masą 3, 5 ton. Jest ona skierowana zarówno do osób
prywatnych, jak i przedsiębiorstw. 
Busimpuls oferuje auta sprawdzonych światowych marek. Pracownicy gwarantują swoim klientom
wypełnienie wszelkich formalności. Istnieje możliwość wypożyczenia samochodu na krótki, średni oraz długi
okres czasu. 
24 godzinny limit kilometrów dla samochodu dostawczego to 500 km natomiast miesięczny to 4000 tysiące
kilometrów.
Jeżeli klientowi nie uda się wyrobić w tej liczbie będzie musiał dopłacić 20 groszy za każdy dodatkowo
przejechany kilometr. 

BUSimpuls Wypożyczalnia Aut Dostawczych
 ul. Wrocławska 11
55-010 Radwanice (Wrocław)
tel. 692 680 209
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