TERMS AND CONDITIONS

ΟΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ

Renter’s Requirements
1. The Renter states that:
- he is at least 23 years of age and holds a valid driving license of Category B, issued at least 1 year prior to
the date of signing this Rental Agreement.
-his driving license is Greek, European (for E.U countries) or International (for non- EU countries).
2. The above terms and conditions apply for an additional driver in case one is registered in page 1.
3. If the vehicle is obtained from Lessor by fraud or misrepresentation or is obtained or used in furtherance of
an illegal purpose, all use of vehicle is without lessor’s permission and Renter may be liable to penal
prosecution.

Προϋποθέσεις Μισθωτή
1. Ο Μισθωτής δηλώνει ότι:
- είναι τουλάχιστον 23 ετών σε ηλικία, και κατέχει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (κατηγορία Β) που να έχει εκδωθεί
τουλάχιστον 1 έτος πριν από την ημερομηνία υπογραφής του παρόντος Μ/Σ.
- η άδεια οδήγησής του είναι Ελληνική, Ευρωπαϊκή (για χώρες ΕΕ) ή Διεθνής (για χώρες εκτός ΕΕ).
2. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις ισχύουν και για το δεύτερο οδηγό σε περίπτωση δήλωσης δεύτερου οδηγού.
3. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης του Μισθωτή ότι δηλαδή πληρεί τον όρο υπ’αριθμόν 1, η ευθύνη του είναι του
ιδίου και εκτός από την παρούσα μίσθωση δεν αποκλείει και την ποινική του δίωξη.

Vehicle’s pick up and drop off
4. The Renter upon collection of the vehicle must hold: (a) his Valid driving license, (b) his personal credit
card.
5. Before signing this Rental Agreement, the Renter has checked the vehicle and reported any damage
existing on it and have signed at the appropriate location of page 1, form A2, confirming this check.
6. The vehicle is provided clean (inside and outside), in excellent maintenance condition and is required to be
returned in the same condition. The vehicle must be refilled to the same level of fuel, as recorded in page 1,
form A2, prior to return. Otherwise, a charge of the missing fuel will apply (depending on the current fuel
prices). If the cabin of the vehicle has stains which require a special cleaning procedure (e.g. salt, food,
drinks, animal hair etc.) on car seats or car floor or baggage compartment, the renter will have to pay the cost
of the cleaning.
7. Upon collection of the vehicle the Renter has meticulously read and signed this Rental Agreement. The
Rental Agreement indicates all the services and insurances provided as well as any extra services and
insurances that the Renter has requested with their relevant charges.
8. Prolongation of the rental period, requires written approval of the Lessor.
9. Minimum rental period is one day (24 hours). After the end of the said duration of the rental for every hour
of delay in return of the vehicle the customer is charged at one fifth of daily rate.
10. During the rental customer assumes full responsibility of the vehicle, including checking its mechanical
condition, oil and water levels, as well as the tires’ condition and the general driving conditions of the vehicle,
including but not limited to the dashboard warning lights. The Renter agrees to maintain the rented vehicle
properly and take all necessary care during the duration of this rental agreement.
11. The Renter is required to provide the fee agreed in this rental agreement, together with any additional
fees, upon delivering the vehicle back to the Lessor.
12. If not stated otherwise, the Renter is required to deliver the vehicle to the Lessor at the end of the rental,
before or at the time defined in page 1, form A4.
13. The Lessor holds the right to remove or take back the vehicle from the Renter anytime after the end of this
agreement, without any notification and without holding any responsibility against the Renter or any other
party.
14. The Renter is charged with the cost of fuel consumed during the rental. The amount of fuel is defined by
the specific form A2, in page 1 of this Rental Agreement.
Accidents and traffic violations
15. The Renter is liable for any traffic or parking violations during the duration of the Rental Agreement and
fines arising from these violations.
16. The Renter and the additional driver agree to protect the Interest of the Lessor and Lessor’s insurance
company in case of accident by:
- obtaining names and addresses of parties and witnesses involved
- denying responsibility until contacting the Lessor
- informing the Lessor’s offices in the soonest way possible, even in a slight damage is concerned
- calling police immediately
- supplying Nefeli Sunset Studios with a written report of the accident within 24 hours
Should the Renter fail to meet all requirements of this paragraph, in case of accident, he will be liable for all
consequences and damage therefrom.
17. The Renter shall notify the Lessor immediately in case of vehicle damage.
18. Damaged vehicle collection, service and replacement in case of break down are possible only under the
following conditions:
- The vehicle must be located on a paved road.
- The vehicle will be replaced subject to vehicle availability.
The Renter will be charged with all service and transportation costs should the doted line of the map of form
A4 in page 1 limit be exceeded.
19. The Lessor reserves the right to change the rented vehicle in exceptional cases.
Restrictions
20. Vehicle shall not be used:
- To transfer or carry heavy luccage or objects, inflammable materials, staining or badly smelling goods,
narcotics, explosives, arms, munitions and illegal materials. and to carry out illegal acts.
- To carry more persons than it’s licenced for.
- To be operated or driven by any person other than Renter, unless such person has been previously
designated and authorized by LESSOR in the space provided on the reserve side of this page of this
Agreement and all additional authorized drivers are jointly and severally liable with the Renter under this
Agreement.
- To carry persons or property for hire, propel or tow any vehicle trailer or other object, in any race, test or
contest.
The Renter is responsible for any costs arising from the violation of the above terms.
21. Interfering with the function of the vehicle's odometer is restricted
22. It’s not permitted to use the rental car when under influence of alcohol or drugs. The Renter is liable for
any damage done when the Renter or the second driver are driving under influence.
23. The use of the vehicle beyond the traffic regulations is restricted.
24. Parking at prohibited locations is not allowed. The Renter is liable for any costs that arise from parking
fines.
25. Any repair changing parts or accessories of the vehicle by Renter himself, or any other party designated
by Renter is not allowed.
26. Driving the vehicle outside the Greek territory and loading it on a ferry is prohibited without the written
authorization of the Lessor.
Insurance policy
27. Renter shall always lock the vehicle when not in use and take all precautions to prevent its theft or the
pilferage of its accessories.
28. The keys of the rented vehicle are accompanied with an immobilizer device. In case the Renter loses his
key, he must immediately notify the Lessor to receive a spare key, without trying in any way to start the
vehicle. The Renter is charged with the cost of making a new key.
29. The vehicle is covered by insurance contract stored at the Lessor’s premises. The Renter is required to
comply with the terms and conditions of this insurance contract and of this agreement. The Renter is
responsible for any costs arising from damages or theft beyond the coverage of this insurance contract.
30. The Renter is liable for the costs of any damages to the tires, the wheels or the vehicle’s undercarriage.
31. Vehicles are insured against liability to third parties for death and injury, for property damage to third
parties (excluding the rented vehicle).
32. Insurance coverage does not include the driver and passengers of the rented vehicle.
33. Insurance does not cover the costs of damages or theft caused by fault or negligence of the Renter. The
Renter will be responsible for the total commercial value of the vehicle at the time of the incident or theft.
34. The Lessor does not take responsibility of any loss or damage to Renter’s goods, luggage or valuables
during the duration of this agreement.
35. Any disputes or litigation which may arise between the Renter and the Lessor shall fall within the exclusive
jurisdiction of the courts of Greece.
36. In case the rental or damage charges are not settled, the Lessor will take legal steps against the Renter
for collecting his outstandings. In the event of conflicting views in interpretation of the two language versions
of this agreement, the Greek version will be considered official.
37. Any alteration of the terms and conditions of this rental agreement is valid only if confirmed in writing by
both contracted parties.

Παράδοση και παραλαβή του οχήματος
4. Ο Μισθωτής για να παραλάβει το όχημα υποχρεούται να έχει μαζί του (α) ισχύουσα νόμιμη άδεια οδήγησης, (β) την
προσωπική πιστωτική του κάρτα.
5. Ο Μισθωτής έχει ελέγξει το όχημα, έχει αναφέρει όλες τις υπάρχουσες ζημιές, και υπογράφει στην ειδική θέση της
σελίδας 1, στη φόρμα Α2, επιβεβαιώνοντας τον έλεγχο αυτόν.
6. Το όχημα παραδίδεται καθαρό εσωτερικά και εξωτερικά και σε άριστη κατάσταση από πλευράς συντήρησης. Ο
Μισθωτής οφείλει να το επιστρέψει όπως το παρέλαβε και στην ίδια στάθμη καυσίμου με την οποία το παρέλαβε, όπως
αυτή καταγράφεται στη σελίδα 1, στη φόρμα Α2 του παρόντος. Σε διαφορετική περίπτωση ο Μισθωτής θα
επιβαρύνεται με την ισχύουσα τιμή ανά λίτρο για τα υπολοιπόμενα καύσιμα. Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο
επιστραφεί με λεκέδες που απαιτούν ειδικό καθαρισμό (π.χ. αλάτι, φαγητό, ροφήματα και τρίχωμα ζώου) στα
καθίσματα ή στο πάτωμα ή στο χώρο αποσκευών ο Μισθωτής θα επιβαρύνεται με το κόστος καθαρισμού.
7. Κατά την παραλαβή του οχήματος ο Μισθωτής οφείλει να ελέγχει σχολαστικά και να υπογράψει το παρόν Μ/Σ στο
οποίο αναγράφονται όλες οι υπηρεσίες και καλύψεις που παρέχονται, καθώς και όποιες χρεώσεις από τις
επιπρόσθετες υπηρεσίες και καλύψεις θελήσει ο ενοικιαστής με τις αντίστοιχες χρεώσεις.
8. Σε περίπτωση που ο Μισθωτής επιθυμεί να παρατείνει την διάρκεια ενοικίασης του αυτοκινήτου που ήδη έχει
μισθώσει, απαιτείται η συγκατάθεση του Εκμισθωτή και συνυπολογιζεται η διαθεσιμότητα του αυτοκινήτου.
9. Ως ελάχιστος χρόνος ενοικίασης ορίζεται η μία ημέρα (24 ώρες). Μετά το περας της αναγραφόμενης λήξης του
συμφωνηθέντος μισθωτηρίου για κάθε ώρα καθυστέρησης επιστροφής του οχήματος, ο πελάτης χρεώνεται το 1/5 της
ημερήσιας τιμής.
10. Κατά το χρόνο εκμίσθωσης ο Μισθωτής συμφωνεί να διατηρεί το όχημα στην καλύτερη κατάσταση και να λαμβάνει
όλη την αναγκαία φορντίδα. Υποχρεούται δε να προφυλλάσει το αυτοκίνητο, να ελέγχει τη μηχανική του κατάσταση,
την ύπαρξη λιπαντικών ελαίων, ύδατος, την κατάσταση των ελαστικών και τη γενικότερη κατάστασή του, όπως αυτή
περιγράφεται από τις ειδικές φωτεινές ενδείξεις του αυτοκινήτου και όχι μόνο.
11. Ο Μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει το μίσθωμα όπως υπολογίζεται και συμφωνείται στο παρόν Μ/Σ, μετά των
προσθέτων επιβαρύνσεων κατά την παράδοση του οχήματος στον Εκμισθωτή.
12. Ο Μισθωτής αν δεν υπάρχει προήγουμενη συννενόηση με τον Εκμισθωτή, υποχρεούται να παραδόσει το όχημα
εντός της χρονικής προθεσμίας που ορίζεται στη σελίδα 1, στην φόρμα Α4 του παρόντος Μ/Σ.
13. Ο Εκμισθωτής έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει το όχημα από τον Μισθωτή, μετά το πέρας της μίσθωσης, χωρίς
καμμία προειδοποίηση και χωρίς να φέρει καμμία ευθύνη έναντι του Μισθωτή και παντός τρίτου.
14. Ο Μισθωτής βαρύνεται με το κόστος των καυσίμων που καταναλώνει το όχημα. Η επιπλέον επιβάρυνση όταν
υπάρχει καθορίζεται με βάση την ειδική φόρμα Α2 στην σελίδα 1 του παρόντος κατά την παράδοση του οχήματος στον
Εκμισθωτή.
Τροχαία ατυχήματα και παραβάσεις
15. Ο Μισθωτής είναι υπεύθυνος για τροχαίες παραβάσεις και τη συνεπαγόμενη καταβολή προστίμων και που μπορεί
να του επιβληθούν κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
16. Ο Μισθωτής καθώς και ο δεύτερος οδηγός, αν έχει ορισθεί, σε περίπτωση ατυχήματος υποχρεούται να λάβει τα
ενδεδειγμένα ασφαλιστικά μέτρα, να μεριμνήσει για τη λήψη αποδεικτικών μέσων, αρνούμενος την υπαιτιότητα και
ευθύνη του, ειδοποιώντας άμεσα τηλεφωνικώς τον Εκμισθωτή όπου και αν βρίσκεται. Επίσης, υποχρεούται να
παραδόσει υπογεγραμμένο κατάτοπιστικό σημείωμα περί του συμβάντος ή έγγραφο σχετικό με το συμβάν στον
εκμισθωτή εντός 24 ωρών. Σε περίπτωση που ο Μισθωτής παραβεί τους όρους της παρούσης παραγράφου
βαρύνεται με τις συνέπειες και τα κόστη που μπορεί να προκύψουν από το ατύχημα.
17. Σε περίπτωση που το όχημα υποστεί βλάβη ο Μισθωτής δεν επιτρέπεται να το εγκαταλήψει, αλλά να
επικοινωνήσει άμεσα στον Εκμισθωτή για την περισυλλογή του.
18. Επισκευή και αντικατάσταση του οχήματος προυποθέτει (α) Να βρίσκεται το όχημα σε ασφαλτοστρωμένη περιοχή.
Η επισκευή και η μεταφορά οχήματος που βρίσκεται εκτός ασφαλτοστρωμένης περιοχής βαρύνει τον μισθωτή και (β)
Να υπάρχει άλλο διαθέσιμο όχημα.
Στην περίπτωση που το όχημα ακινητοποιηθεί σε μη ασφαλτοστρωμένη περιοχή τα έξοδα επισκευής και μεταφοράς
βαρύνουν τον Μισθωτή.
19. Ο Εκμισθωτής διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει το όχημα με άλλο σε έκτακτες περιπτώσεις.
Απαγορεύσεις
20. Απαγορεύεται το αυτοκίνητο να χρησιμοποιηθεί:
- Για την μεταφορά βαρέων αντικειμένων και αποσκευών, εύλεκτων υλών, ρυπαντικών ουσιών ή ναρκωτικών
- Ως όργανο προς διάπραξη παράνομης ή αξιόποινης πράξης.
- Για τη μεταφορά περισσότερων προσώπων πέραν της αδείας του αυτοκινήτου.
- Όταν οδηγείται παρα τρίτου προσώπου πλην των δηλωθέντων στο παρόν συμβόλαιο.
- Για να εκμισθωθεί περαιτέρω, να ρυμουλκήσει, να λάβει μέρος σε αγώνα δρόμου ή την εκπαίδευση οδηγών.
- Κατα παραβάση των όρων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
Οι παραβάσεις των ανωτέρω και η εξ αυτών επελθούσα ζημιά και το κόστος της βαρύνει τον Μισθωτή.
21. Απαγορεύεται με οποιοδήποτε τρόπο η παρεμπόδηση λειτουργίας του χιλιομετρικού συστήματος.
22. Απαγορεύεται η χρήση του μισθωμένου οχήματος υπό την επήρρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών. Ο Μισθωτής
είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για τυχόν ζημιές που γίνουν όταν εκείνος ή ο δεύτερος οδηγός οδηγούν υπό την
επίρρεια.
23. Απαγορεύεται η οδήγηση του μισθωθέντος οχήματος κατά παράβαση των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων
τροχαίας και του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας της χώρας.
24. Απαγορεύεται η στάθμεση του οχήματος σε απαγορευμένες θέσεις. Για τυχόν παράνομη στάθμευση ευθύνεται ο
Μισθωτής και το κόστος που προκύπτει από αυτήν με οποιονδήποτε τρόπο βαρύνει τον Μισθωτή και υποχρεούται να
το καταβάλει.
25. Απαγορεύεται η δι’ιδίων γνώσεων του Μισθωτή επιδιόρθωση του οχήματος σε περίπτωση βλάβης ή η αλλαγή
μερών ή εξοπλισμού του αυτοκινήτου.
26. Απαγορεύεται η έξοδος του μισθωθέντος οχήματος από την Ελληνική επικράτεια και η μεταφορά του με πλοίο
χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Εκμισθωτή.
Καλύψεις
27. Ο Μισθωτής θα πρέπει να κρατά το όχημα κλειδωμένο όταν δεν βρίσκεται σε χρήση και να παίρνει όλες τις
απαραίτητες προφυλάξεις για να αποτρέψει την κλοπή του ή την υπεξαίρεση εξαρτημάτων του.
28. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του κλειδιού κατά τη διάρκεια της ενοικίασης, ο μισθωτής πρέπει να
ενημερώσει άμεσα τον εκμισθωτή χωρίς να προσπαθήσει να θέσει σε λειτουργία το όχημα με οποιοδήποτε άλλο
τρόπο. Το κόστος κατασκευής νέου κλειδιού θα βαρύνει τον Μισθωτή.
29. Το όχημα τυγχάνει ασφαλισμένο με ασφαλιστήριο συμβόλαιο ευρισκόμενο στην έδρα του εκμισθωτή. Ο Μισθωτής
υποχρεούται να τηρεί τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σχολαστικά. Την κάλυψη ζημιών πέραν του
ασφαλιστικού συμβολαίου αναδέχεται ο Μισθωτής.
30. Σε περίπτωση ζημιάς στα ελαστικά, τους υαλοκαθαριστήρες, τις ζάντες και το κάτω μέρος του αυτοκινήτου, το
κόστος επισκευής βαρύνει τον Μισθωτή.
31. Το όχημα τυγχάνει ασφαλισμένο έναντι τρίτων για θάνατο και σωματικές βλάβες, για υλικές ζημιές τρίτων
(εξαιρουμένου του παρόντος μισθωμένου οχήματος).
32. Ο οδηγός καθώς και τα επιβαίνοντα πρόσωπα δεν καλύπτονται από το συμβόλαιο ασφάλισης.
33. Η ασφάλεια δεν καλύπτει τις ζημιές ή κλοπή που έχουν προκληθεί με υπαιτιότητα/αμέλεια του μισθωτή ή κατά
παράβαση των ανωτέρω όρων και ο Μισθωτής ευθύνεται μέχρι και τη συνολική εμπορική αξία του οχήματος κατά τον
χρόνο του ατυχήματος ή της κλοπής.
34. Ο Εκμισθωτής δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια, λόγω κλοπής ή άλλης αιτίας, αντικειμένων, αποσκευών και
τιμαλφών του Μισθωτή κατά τη διάρκεια της ενοικίασης.
35. Οποιεσδήποτε διενέξεις ή νομικές διαφορές εμπίπτουν στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της
Ελληνικής επικράτειας.
36. Σε περίπτωση οικονομικής διαφωνίας ή εκκρεμότητας από μέρους του Μισθωτή οποιουδήποτε είδους, ο
Εκμισθωτής διατηρεί το δικαίωμα να καταφύγει σε δικαστήριο.Σε περίπτωση διχογνωμίας σε σχέση με την ερμηνεία
των όρων του παρόντος, η Ελληνική έκδοση των όρων θα θεωρηθεί η επίσημη.
37. Οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτό το Μ/Σ είναι έγκυρη μόνο όταν έχει επιβεβαιωθεί και από τα δύο συμβαλόμενα μέρη.

