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Tips Sewa Mobil Online yang Wajib 
Diketahui 

 
 

 
 
Ada banyak alasan mengapa orang menyewa mobil, 
tetapi tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan 
kendaraan dengan cepat, sehingga mereka dapat 
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kembali ke kehidupan sehari-hari mereka. Apakah 
Anda menyewa mobil untuk bisnis atau kesenangan, 
Anda perlu tahu bagaimana membuat keputusan 
terbaik saat Anda menyewa mobil. Jika Anda ingin 
menyewa mobil secara online, maka ada beberapa hal 
yang perlu Anda ketahui sebelum memutuskan untuk 
melanjutkannya. 
 
Bukan rahasia lagi bahwa menyewa mobil secara 
online sekarang jauh lebih mudah daripada dulu. 
Tetapi dengan begitu banyak perusahaan yang 
menawarkan layanan dan produk mereka secara 
online, menemukan yang tepat untuk Anda bisa jadi 
rumit. Untuk membuat segalanya menjadi lebih rumit, 
situs yang berbeda memiliki aturan yang berbeda 
tentang jenis kendaraan yang mereka sewa, berapa 
biayanya, dan apa yang dapat Anda harapkan ketika 
Anda mengembalikan mobil. 
 
Mobil Anda terkadang perlu istirahat, dan dengan 
harga bensin yang terus meningkat, Anda mungkin 
perlu menyewa mobil untuk akhir pekan. Baik itu untuk 
melihat Grand Canyon atau mengunjungi kerabat, 
menemukan tarif sewa mobil terbaik untuk perjalanan 
Anda berikutnya bisa menjadi tugas yang menakutkan. 
 
Hal pertama yang perlu Anda ketahui ketika Anda 
menyewa mobil adalah bahwa ada banyak hal yang 

https://rentalmobillampungryan.business.site/
https://g.page/r/CVeNxZlyOzi4EAE
https://g.page/r/CVeNxZlyOzi4EAE
https://google.com/maps?cid=13274425265066708311
https://rentalmobillampungonline.com/


Rental Mobil Lampung 

Jl. Pahlawan No.17, Surabaya, Kec. Kedaton, Kota Bandar 
Lampung, Lampung 35148 

 

3 RYAN Rental Mobil Lampung Bandar Lampung | rentalmobillampungonline.com 

 

harus Anda miliki agar dapat menyewa mobil secara 
online dengan sukses. Saat menyewa mobil secara 
online, pastikan untuk mempertimbangkan semua opsi 
yang tersedia untuk memaksimalkan peluang Anda 
mendapatkan apa yang Anda inginkan. 
 
 
 

Temukan sewa mobil yang sesuai 
dengan kebutuhan Anda (keamanan, 

kenyamanan, biaya, dll.) 
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Anda tidak selalu harus pergi dengan mobil terbesar 
atau termurah yang tersedia. Yang ingin Anda fokuskan 
adalah menemukan mobil yang sesuai dengan jenis 
mengemudi yang Anda lakukan. Jika Anda tinggal di 
daerah pedesaan, Anda mungkin tidak ingin 
menghabiskan banyak uang untuk kendaraan mewah 
kelas atas. Lebih baik menghabiskan sedikit lebih 
banyak untuk kendaraan yang lebih aman dan nyaman 
untuk perjalanan jauh. Namun, jika Anda pergi 
berlibur, Anda mungkin ingin berbelanja secara royal 
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dan mendapatkan mobil yang lebih besar dan lebih 
mewah. 
 
Jika Anda merencanakan perjalanan dengan 
sekelompok teman atau keluarga, Anda pasti ingin 
menemukan mobil yang nyaman untuk semua orang. 
Itu berarti Anda harus mempertimbangkan jumlah 
orang yang bepergian dan ukuran kendaraan Anda. 
Anda mungkin juga ingin melihat fitur keselamatan dan 
berapa biayanya. 
 
 
 
 
 

Pastikan Anda memahami ketentuan 
perjanjian sewa mobil 
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Perjanjian sewa harus menjadi hal pertama yang dilihat 
penyewa baru ketika dia melihat mobil. Perusahaan 
persewaan ingin memastikan penyewa memahami 
ketentuan perjanjian, seperti siapa yang bertanggung 
jawab atas kerusakan atau pencurian. Jenis perjanjian 
ini mungkin juga mengharuskan penyewa untuk setuju 
untuk tidak menjual kembali atau memberikan 
kendaraan, atau mengizinkan perusahaan persewaan 
untuk mengubah tujuan tempat penyewa membawa 
kendaraan. 
 
Perusahaan persewaan ingin melindungi diri mereka 
sendiri dan klien mereka. Mereka ingin memastikan 
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bahwa mobil mereka dalam kondisi baik. Jadi, penting 
bagi penyewa untuk membaca perjanjian dengan 
seksama sebelum menandatanganinya. Juga, penting 
bagi penyewa untuk memperhatikan detail kontrak. 
Penyewa perlu mengetahui bahwa semua informasi 
dalam kontrak tertulis. Jika penyewa memiliki 
pertanyaan tentang kontrak, ia dapat meminta 
perusahaan persewaan untuk menjelaskannya. 
Penyewa juga harus memastikan bahwa dia 
memahami ketentuan perjanjian. Terakhir, penyewa 
harus menandatangani perjanjian sewa. Penting untuk 
mengetahui aturan perjanjian. Jika Anda tidak setuju 
dengan mereka, Anda selalu dapat meminta 
perusahaan rental untuk mengubah perjanjian. 
 
Sewa mobil adalah bagian penting dari kehidupan kita. 
Ada banyak hal berbeda yang perlu dipertimbangkan 
saat menyewa mobil, tetapi selalu yang terbaik adalah 
memeriksa perjanjian sewa sebelum menyewa 
kendaraan. Perjanjian sewa juga harus memuat nama 
penyewa, alamat penyewa, dan informasi kontak 
penyewa. Jika mobil disewa dari perusahaan 
persewaan mobil, dalam perjanjian juga harus 
mencantumkan nama perusahaan, alamat perusahaan, 
dan nomor telepon perusahaan. Perusahaan 
persewaan mungkin juga mengharuskan Anda 
menandatangani salinan perjanjian saat Anda 
menyewa kendaraan. 
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Anda harus yakin bahwa Anda memahami semua detail 
kontrak sebelum menandatangani. Apa yang akan 
dikenakan perusahaan kepada Anda dan kapan, apa 
hak Anda, apa yang termasuk dan tidak termasuk 
dalam harga, jumlah mil yang tepat yang boleh Anda 
kendarai, dan di mana Anda dapat memarkir 
kendaraan adalah beberapa pertanyaan yang Anda 
perlukan untuk bertanya. 
 
 
 
 

Perlu diingat bahwa mobil yang Anda 
lihat saat ingin menyewa mobil 

mungkin tidak tersedia 
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Saya mendapat email ini dari perusahaan tempat saya 
bekerja dan itu benar-benar membuat saya berpikir: 
“Bagaimana jika saya melihat gambar seperti apa mobil 
yang saya sewa sebelum saya menyewanya?” Mereka 
juga memiliki tautan ke gambar mobil sewaan yang 
mereka miliki di situs web mereka, yang membuat saya 
berpikir tentang betapa pentingnya bagi setiap 
perusahaan penyewaan mobil untuk menampilkan 
kendaraan yang tersedia secara online untuk dilihat 
pelanggan sebelum mereka memutuskan untuk 
memesan mobil mereka. Hal semacam ini dapat 
membantu mengurangi jumlah kebingungan dan 
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frustrasi yang dialami banyak orang ketika mencoba 
memilih kendaraan. 
 
Itulah mengapa sangat penting untuk mengajukan 
banyak pertanyaan, termasuk menanyakan apakah 
kendaraan yang ingin Anda sewa. Ketika Anda 
mengetahui bahwa mobil tidak tersedia untuk tanggal 
yang Anda minta, beri tahu agen persewaan bahwa 
Anda ingin menyewa jenis kendaraan tertentu. “Saya 
berharap untuk menyewa mobil kompak atau 
subkompak,” atau “Saya berharap untuk menyewa 
sedan,” Anda mungkin berkata. Kemudian, pastikan 
untuk menindaklanjuti. Dalam email tindak lanjut, atau 
secara langsung, minta agen tersebut untuk 
mengetahui apakah dia mengetahui mobil lain yang 
sesuai dengan keinginan Anda. 
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untuk memiliki sewa mobil yang sukses, ada beberapa 
hal yang harus Anda lakukan dengan benar. Saya telah 
menemukan bahwa sebagian besar perusahaan 
persewaan mobil hanya menempatkan sejumlah orang 
di jalan pada hari tertentu, jadi jika Anda memesan 
secara online, Anda akan mendapatkan lebih banyak 
mobil. Anda juga dapat memilih tanggal sendiri, yang 
berarti Anda akan menghemat waktu dan uang saat 
memesan secara online. Dan Anda juga akan terhindar 
dari semua kerepotan mencari mobil di dekat 
bandara—sebagai gantinya, Anda cukup membayar 
mobil sewaan Anda di bandara. 
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