
for the select few



GERMAN RENT A CAR is a new pinnacle 
in the luxury limousine and car rental sector in 
Abu Dhabi and Dubai. Since inception in 2007; 
we have set a new definition for luxury and 
service. We are empowered by a fleet of  the most 
luxurious automotive brands, and a passion for 
excellence in service. This combination sets us 
apart from the competition. 

Attending to the UAE’s discerning customers, 
we evolved to fill a market gap that was not 
tackled before; GERMAN RENT A CAR;  
our approach is simple: offer the most 
luxurious product crowned with the highest 
service standards.

An array of  brands including Rolls Royce, 
Bentley, BMW and Audi to name but a few, 
offers our customers new experiences driving 
these esteemed brands. 

Our competitiveness is built on a range of  
factors that make our offering by far unique. 
We are the sister company of  Prestige Cars 
International and Formula one Agency, two 
pioneering companies that offer the latest in 
tuned luxury car segment. 

Our Vision is to be a leading rental car  
company that operates according to  
international standards.

We strive at fulfilling our Mission to offer 
the most luxurious brands accompanied by  
highest service standards.

Our philosophy is built on providing solutions 
and support to our customers; we work day and 
night to ensure that dealing with GERMAN RENT 
A CAR will be a seamless process that results in an  
enjoyable experience.

we the choosen few



Our branches in Abu Dhabi and Dubai, service 
our customers throughout the UAE. We are 
proud to offer a range of  solutions from: 

• Short term rental daily & weekly
• Long term rental maximum one year
• Lease to rent available from one to 

three years
• Lease to own 
• Limousine & VIP Chauffeur Drive with 

a team of  highly professional drivers

Our corporate accounts team target large 
corporations, governmental departments, organizers 
of  exhibitions and conferences, tourism bodies 
and the like offering flexible tailor made 
solutions. Notwithstanding all customers, from  
private individuals to large corporations, can 
expect a proficient interface with GERMAN 
RENT A CAR

At GERMAN RENT A CAR we are highly 
business oriented, and acknowledge the 
importance of  competition; this is reflected 
in our pricing; we are confident that our 
competitive prices coupled with our excellent 
services and unique products, all position us as 
an inevitable destination for customers seeking 
renting of  outstanding cars.

specially for you

توفر فروعنا يف دبي واأبو ظبي اخلدمات الالزمة لعمالئنا يف 

مارات العربية املتحدة، ونفتخربتقدمي جمموعة  جميع اأنحاء الإ

من اخليارات واحللول التالية:

مد: يومي و اأ�سبوعي • تاأجري ق�سري الأ
مد: �سهري و�سنوي كحد اأق�سى. • تاأجري طويل الأ

• تاأجرياإبتداًء من �سنة اإىل ثالث �سنوات.
• تاأجري حتى التملك.

• خدمات ليموزين مب�ساعدة فريق من ال�سائقني املحرتفني.

والدوائر  الكربى  املوؤ�س�سات  على  �سركتنا  يف  اأي�سًا  نرّكز 

ال�سياحية  والهيئات  واملوؤمترات  املعار�ض  ومنظمي  احلكومية 

لة ح�سب الطلب. ومع ذلك ي�ستطيع  ونتميز بتقدمي حلول مف�سّ

كل عمالئنا، اأفرادًا كانوا اأم موؤ�س�سات كربى، اأن يتوقعوا عالقة 

ملاين لتاأجري ال�سيارات.                      امتياز مع �سركة الأ

عالية  مبهنية  ال�سيارات  لتاأجري  ملاين  الأ �سركة  يف   نعمل 

اأ�سعارنا.  على  ينعك�ض  وهذا  املناف�سة،  باأهمية   ونعرتف 

خدماتنا  جانب  اإىل  التناف�سية  اأ�سعارنا  اأن  ثقة  على   نحن 

منا  جتعل  نوعها  من  الفريدة  ومنتجاتنا   املمتازة 

ملجاأ للعمالء الراغبني يف ا�ستئجار �سيارات مذهلة.

خصيصاً لك

Abu Dhabi.  t. +971 2 44 33 144  f. +971 2 44 55 881  p.o.box. 63330 AUH   e. info.auh@germanrac.com 
Dubai.  t. +971 4 34 30 093  f. +971 4 34 30 094  p.o.box. 119986 DXB  e. info.dxb@germanrac.com 

www.germanrac.com
info.dxb@germanrac.com  119986 .دبي  هـ. 093 30 34 4 971+   ف. 094 30 34 4 971+   �ض.ب

www.germanrac.com

info.auh@germanrac.com  63330 .اأبوظبي  هـ. 144 33 44 2 971+   ف. 881 55 44 2 971+   �ض.ب



ملاين لتاأجري ال�سيارات ... ا�سم لمع يف عامل تاأجري ال�سيارات  الأ

ملاين  ومركبات الليموزين الفخمة يف دبي واأبو ظبي. تاأ�س�ست الأ

تعريفًا  جديد  من  و�سعنا  حيث   2007 عام  ال�سيارات  لتاأجري 

فخامة  ال�سيارات  باأكرث  نتمّيز  كما  واخلدمة،  للفخامة   جديدًا 

عن  مييزنا  ما  وهذا  عمالئنا  خدمة  يف  متياز  الإ ب�سغف  ونتمّتع 

غرينا من مناف�سينا.                                                              

طورنا  املتميزون،  املتحدة  العربية  مارات  الإ لعمالء  بخدمتنا 

قبل  ماراتي  الإ ال�سوق  يف  فارغة  كانت  ثغرًة  ت�سد  لكي  ال�سركة 

ملاين لتاأجري ال�سيارات. �سركة الأ

باأعلى  وتتويجها  املنتجات فخامة  اأكرث  تقدمي   : ب�سيطة  نظرتنا 

معايري اخلدمة.                                                                       

كــ ال�سـيــارات  مـن  وا�ســعــة  مبجمــوعـة  ال�سـركـة   تتمّيــز 

Audi، BMW، Bentley، Rolls Royce وتوفر لعمالئها 
فر�سة قيادة هذه ال�سيارات القّيمة.

مانقدمه  جتعل  عوامل  عّدة  على  تعتمد  املناف�سة  على   قدرتنا 

ال�سركة  نعترب  كما  نوعه،  من  وفريد   مميز 

 Prestige Cars International ل�سركة   ال�سقيقة 

يف  رائدتان  �سركتان  وهما   Formula One Agency و 

تقدمي اأحدث ال�سيارات الفاخرة.

روؤيتنا هي : اأن نكون ال�سركة الرائدة يف تاأجري ال�سيارات والتي 

تعمل وفقا للمعايري الدولية.

باأكرث  عمالئنا  لتزويد  مهمتنا  حتقيق  اإىل  جاهدين  ن�سعى 

ال�سيارات فخامًة مع تقدمي خدمة تلبي اأعلى املعايري.                 

فل�سفتنا قائمة على  توفري احللول والدعم لعمالئنا، كما نعمل 

لتاأجري  ملاين  الأ �سركة  مع  التعامل  اأن  من  للتاأكد  ونهارًا  لياًل 

ال�سيارات �ستكون عملية �سل�سة وتوؤدي اإىل جتربة ممتعة.

نحن اإلختيار األمثل



اختيار النخبة


