ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ
Ενοικίαση αυτοκινήτων στην Άνδρο - Όροι και προϋποθέσεις
Η ηλικία του οδηγού θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να είναι :
• 23 ετών για όλες τις κατηγορίες
Άδειες οδήγησης
 Οι οδηγοί θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους έγκυρη άδεια οδήγησης για
τουλάχιστον ένα έτος.
 Οι εθνικές άδειες οδήγησης που εκδίδονται στην ΕΕ, τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο
Βασίλειο, την Ελβετία, την Αυστραλία, τον Καναδά, το Ισραήλ, τη Ρωσία και
την Ουκρανία γίνονται δεκτές.
 Απαιτείται διεθνής άδεια οδήγησης για πελάτες από όλες τις άλλες χώρες.
Τροχαίες Παραβάσεις, Πρόστιμα Κυκλοφορίας και σχετικές διοικητικές κυρώσεις
που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση του ελληνικού κώδικα οδικής
κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της περιόδου ενοικίασης, είναι αποκλειστικά ευθύνη
του ενοικιαστή. Εάν για οποιαδήποτε τέτοια διοικητική κύρωση δεν ενημερωθεί η
εταιρεία έως το τέλος της περιόδου ενοικίασης (σύμβαση), η παραβίαση θα χρεωθεί
στον ενοικιαστή ακόμα και μετά τη λήξη της σύμβασης μίσθωσης.
Η εταιρεία μας καθώς και οι συνεργαζόμενες με εμάς Ασφαλιστικές Εταιρείες
δεν φέρουν καμία ευθύνη αν:
• Ο οδηγός οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ / ναρκωτικών
• Ο οδηγός προκάλεσε εσκεμμένη ή από αμέλεια βλάβη μη τηρώντας τους
όρους του συμβολαίου ενοικίασης (π.χ. οδήγηση εκτός δρόμου)
• Σε περίπτωση απώλειας κλειδιών, ο πελάτης είναι υπεύθυνος να πληρώσει
τα έξοδα για την αντικατάστασή τους.
• Τα όποια βεβαιωμένα πρόστιμα της Τροχαίας είναι ευθύνη του οδηγού και ο
πελάτης πρέπει να τα πληρώσει.

Στις προσφορές μας για ενοικίαση αυτοκινήτων στην Άνδρο,
περιλαμβάνονται μεταξύ των άλλων :
• Απεριόριστα δωρεάν Χιλιόμετρα
• Στην τιμή ενοικίασης συμπεριλαμβάνονται ο ΦΠΑ και όλοι οι Τοπικοί Φόροι
• Υποχρεώσεις προς τρίτους
• Προσωπική Ασφάλιση
• CDW Ασφάλιση
• 24Χ7 Οδική Βοήθεια καθώς και επείγουσα τηλεφωνική βοήθεια
• Δωρεάν ένας επιπλέον οδηγός, κατά δήλωση του αντισυμβαλλόμενου
• Νέα, Σύγχρονα & Ασφαλή αυτοκίνητα

• Δωρεάν αναβαθμίσεις αυτοκινήτων σε χειμερινή και χαμηλή περίοδο (βάσει
διαθεσιμότητας)
• Παράδοση & Παραλαβή του αυτοκινήτου σας στο λιμάνι και στο σημείο διαμονής
σας κατόπιν συμφωνίας από τις 08:00-22:00 (τοπική ώρα)
• Δωρεάν χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων στο λιμάνι και στα γραφεία μας
• Δωρεάν πλύσιμο αυτοκινήτων στα γραφεία μας
• Δωρεάν χάρτες
• Αντικατάσταση οχήματος σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος
Τα χρήματα από τη βενζίνη δεν επιστρέφονται

