
 

General Terms & Conditions - Traveller Agreement 
 

1. CarsDB Rent is the No.1 and Leading Online Car Rental Service in Myanmar. We/us/our, hereafter, 

means CARSDB Rent. 

 

2. Passenger/ Traveller /Lessee hereafter is referred to and meant as USER who hires/books/makes a 

reservation of a desired particular vehicle. USER must initially create an “User Account” at CARSDB 

Rent (User account is free and onetime registration). The company providing vehicle for rent to USER 

is referred to as RENTAL AGENCY. 

 

3. USER must read carefully and understand the each given information, contents, page appropriately 

and cautiously (eg, seat number, the rental price, type of vehicle etc,) at CarsDB Rent Web Page/ 

Portal/ Platform prior to booking the vehicle. CARSDB RENT does not bear any responsibility for USER 

misunderstanding of content, cross negligence, misconduct and failure to commitment. 

4. If USER books the vehicle from CARSDB Rent, we will inform USER that particular vehicle’s available 

dates. CARSDB Rent will not charge the full amount of the booking deposit/fees before receiving 

confirmation of vehicle availability. Passenger must pay CARSDB Rent within 24 hours after booking 

process is confirmed. If the selected vehicle is not available at preferred dates, CARSDB RENT will offer 

USER alternative options. 

 

5. If the reservation is cancelled or amended within 14 days of travel date, CARSDB RENT will not 

refund full 100% of the total amount payment whereas 30% cancellation fees will be applicable and 

charged. In case of no-show or cancellation within 7 days of travel date, no refund will be made. 

. 

6. If the reserved vehicle was unavailable prior to travel date of the USER, the vehicle will be replaced 

with the same type/model of the motor vehicle by the RENTAL AGENCY.  

 

7. USER is not allowed strictly to eat, smoke, use prohibited drugs and consume alcoholic beverages in 

the motor vehicle.  

 

8. USER is not either obliged or responsible to pay vehicle fuel, driver, road tolls related and other fees 

and charges during the trip. 

 

9. The advertised rates can be changed or amended according to the rate of fuel price and peak 

seasons. 



 

10. Once the trip has commenced, it shall be the sole responsibility of the RENTAL AGENCY to ensure 

the trip is completed timely, safely and comfortably. CARSDB RENT bears no responsibility for any 

amendments, changes, liabilities, losses nor extension or deviation of the trips. USER can liaise directly 

with RENTAL AGENCY for any change in plans of the trips or extensions. 

 

11. Legal: Disclaimer of Warranties 

 

All content, including software, products, services, information, text and related graphics contained within 

or available through the site are provided to you on an "as is," "as available" basis. CARSDB RENT makes 

no representations or warranties of any kind, either express or implied, as to the operation of this website 

or the information, content or materials included on this website and to the fullest extent permissible 

pursuant to applicable law. 

 

CARSDB RENT disclaims all representations, conditions and warranties of any kind, either express or 

implied, including, but not limited to, the implied conditions or warranties of merchantability or 

satisfactory workmanlike effort, informational content, title, or non-infringement of the rights of third 

parties. CARSDB RENT does not warrant or make any representations that the site will operate error-

free or uninterrupted, that defects will be corrected, or that the site and/or its servers will be free of 

viruses and/or other harmful components. CARSDB RENT does not warrant or make any representations 

regarding suitability, availability, accuracy, reliability, completeness, or timeliness of any material of any 

kind contained within the site for any purpose, including software, products, services, information, text 

and related graphics content. 

  

12. Above mentioned “Terms & Conditions” shall be changed or amended at anytime and CARSDB 

RENT reserves all the rights to update these terms from time to time. 

 

 

 

  



 

က ားင  ားရမ်ားအသ  ားပ ြုသမူျ ားသရိ ိသင့််သည့််အချက်မျ ား 

 ၁.      CarsDB Rent သည် CarsDB မှ အွနလ် ိုင််းကော်းအငေှာ်းဝနဆ် ောငမ်ှုဆ ်းဆသော လို င်န််းတစ်ခိုဖြစ ်ါသည်။ 

 ၂.       ကော်းငေှာ်းရမ််းအသ ို်းဖ ြုလ ိုသမူ ော်းသည်  ထမဦ်းစွော CarsDB တွင ်အဆကောင တ်စ်ခိုြွင ရ်မည်ဖြစ် ါသည်။ 

(အဆကောင ြ်ငွ ဖ်ခင််းသည် အခမ  ဖြစ်ပ  ်း၊အဆကောင  ်ရှ ထော်းပ  ်းဆသောသူမ ော်းသည် ထ ်မ ြွင ရ်နမ်လ ို ါ) 

 ၃.      ကော်းငေှာ်းရမ််းအသ ို်းဖ ြုလ ိုသမူ ော်းသည် မ မ တ ို  ငေှာ်းရမ််းအသ ို်းဖ ြုလ ိုဆသော ကော်းဆ ကော်ဖငောတွင ်ဆြေါ် ဖ ထော်း ဆသော 

အခ က်အလက်မ ော်း (ဥ မော -  ါဝငဆ်သောထ ိုငခ် ိုအဆရအတွက်၊ ငေှာ်းရမ််းခဆ ်းနှုန််း) က ို ဆသခ ောစွောြတ်ရှုပ  ်း 

သဆ ောဆ ါက်ရနလ် ိုအ ် ါသည်။ ဆြေါ် ဖ  ါအခ က်အလက်မ ော်းက ို ဆသခ ောစွောမြတ်ရှု  ဖြစ်ဆ ေါ်လောဆသော 

မလ ိုလော်းအ ်သည က် စစမ ော်းက ို CarsDB Rent မှတောဝနယ်ူဆဖြရှင််းဆ ်းမည်မဟိုတ ်ါ။ 

၄. ကော်းငေှာ်းရမ််းအသ ို်းဖ ြုလ ိုသမူ ော်းသည်ငေှာ်းရမ််းလ ိုဆသောကော်းနငှ အ်ခ  နတ် ို  ရရနဆ်သခ ောသည်ဟို CarsDB မှ 

ကော်းငေှာ်းရမ််းအသ ို်းဖ ြုလ ိုသမူ ော်းထ ဖ နလ်ည်အဆ ကောင််း ကော်းသည ်အခ  နမ်ှ(၂၄ )နောရ အတွင််းငေှာ်းရမ််းခ က ို CarsDB Rent 

သ ို  ဆ ်းဆခ ရမည်ဖြစ်သည်။ 

၅. ကော်းငေှာ်းရမ််းသူမ ော်း အဆနဖြင  ်ခရ ်းသွော်းမည ်ရက်မတ ိုငမ်  (၁၄ )ရက်အတွင််း ကော်းငေှာ်းရမ််းမှုမ ော်းက ို ြ က်သ မ််းဖခင််း ၊ 

ခရ ်းစဉ်အော်း ရက်ဆရွွေ့ဆဖ ောင််းဖခင််း ဖ ြုလို လ် ို ါက CARSDB RENT အဆနဖြင  ်ငေှာ်းရမ််းခ၏( ၃၀ ) ရောခ ိုငန်ှုန််းက ို 

ဒဏဆ် က်းအဖြစ်ဆကောက်ခ သွော်းမည်ဖြစ် ါသည်။ ။ ခရ ်းသွော်းမည ်ရက်မတ ိုငမ်  ( ၇ )ရက်အတွင််း ကော်းငေှာ်းရမ််းမှုမ ော်းက ို 

ြ က်သ မ််းလ ို ါက CARSDB RENT အဆနဖြင  ်ကော်းငေှာ်းရမ််းခမ ော်းအော်း ဖ နလ်ည်ထိုတ်ဆ ်းမည် မဟိုတ် ါ 

၆.ငေှာ်းရမ််းထော်းဆသောကော်းမ ော်း အဆဖခအဆနတစ်စ ိုတရောဆ ကောင  ်ငေှာ်းရမ််းန ိုငဆ်သောအဆဖခအဆနမရှ လျှင ်အလော်းတူ/ 

အမ  ြု်းအစော်းတူ ကော်းဖြင  ်အစော်းထ ို်းဆ ်းမည်ဖြစ် ါသည်။ 

၇ .ကော်းငေှာ်းရမ််းသူမ ော်း အဆနနငှ  ်သက်  ိုငရ်ော Rental Agency ကော်း မ ော်း အတွင််း ထမင််း၊ ဟင််း မ ော်း စော်းဆသောက်ဖခင််း ၊ 

ဆ ်းလ  ်ဆသောက်သ ို်းဖခင််း ၊မူ်းယစ်ဆ ်းဝါ်းသ ို်းစွ ဖခင််း  နငှ  ်အရက်ဆသစောဆသောက်သ ို်းဖခင််း တ ို  က ို ခငွ ဖ် ြုမည် မဟိုတ ်ါ။ 

၈.ကော်းငေှာ်းရမ််းအသ ို်းဖ ြုလ ိုသူမ ော်းသည် ခရ ်းစဉ်တစ်ဆလျှောက် လမ််း/တ တော်းဆ က်း၊   ြ ို်း၊ ဂ တ်ဆ က်း 

မ ော်းက ိုထ ်မ ဆ ်းဆ ောငရ်နမ်လ ို ါ။ 

 ၉.သတ်မှတ်ထော်းဆသော ကော်းငေှာ်းရမ််းခမ ော်းသည် ခရ ်းသွော်းရောသ ဆ ေါ် မူတည်၍ လည််းဆကောင််း ၊ စက်သ ို်း  ဆ ်း 

နှုန််းမ ော်း ေါ်မူတည်၍လည််းဆကောင််း ဆဖ ောင််းလ န ိုင ်ါသည် ။ 

၁၀.    ခရ ်းစဉ်တစ်ဆလျှောက်က ို သက်  ိုငရ်ော Car Rental Agency မ ော်းမှ တောဝနယ် ူ ို  ဆ ောငဆ် ်းမည်ဖြစ်ပ  ်း၊ CarsDB 

Rent မှ ခရ ်းစဉ်အတွင််းဖြစ် ွော်းဆသောက စစရ ်မ ော်းအတွက် တောဝနယ်ူဆဖြရှင််းဆ ်းမည်မဟိုတ် ါ။ခရ ်းစဉ်အတွင််း 

ငေှာ်းရမ််းထော်းဆသောဆနရောမ ော်းမှအ ခရ ်းစဉ်က ိုထ မ် တ ို်းခ  ွေ့ ငေှာ်းရမ််းလ ို ါက သက်  ိုငရ်ော Rental Agency နငှ  ်

ည  နှု င််းန ိုင ်ါသည်။ 

 ၁၁. အထက် ါအခ က်အလကမ် ော်းသည် အခ  နအ်ခါအလ ိုက် အဆဖ ောင််းအလ ရှ န ိုင ်ါသည်။ 


