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Οροι - Ασφαλιστικές Καλύψεις - Χρήσιμες 
Πληροφορίες 

Ασφαλιστικές Καλύψεις 

 Όλα τα ενοικιαζόμενα οχήματα είναι ασφαλισμένα για υλικές και σωματικές ζημιές που θα 
προκληθούν σε τρίτους. 

 Σε περίπτωση ατυχήματος εξ' αιτίας άλλου, οι ζημιές αποζημιώνονται απ' αυτόν που τις προκάλεσε 
(αφού φυσικά μας γίνουν γνωστά στοιχεία του, ονοματεπώνυμο, κτλ.)  

 Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να πληρώσει τις ζημιές στα ελαστικά, ζημιές από βανδαλισμό, την 
κλοπή εξαρτημάτων ή την κλοπή του αυτοκινήτου. 

 Οδήγηση σε άμμο ή σε μέρη χωρίς δρόμο, σε δρόμους με άσχημη κατάσταση (πέτρες, λακκούβες) και 
γενικά μη βατούς δρόμους απαγορεύεται. 

 Ολες οι ασφαλιστικές καλύψεις ισχύουν εφόσον τηρείται ο ΚΟΚ και η νομοθεσία. 

Προαιρετικές Ασφαλιστικές Καλύψεις 

Σε περίπτωση ατυχήματος εξ' αιτίας του πελάτη, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να πληρώσει τις ζημιές που 
έχει προκαλέσει. Ωστόσο έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε 2 τύπους προαιρετικής ασφάλισης κατά την 
κράτηση, για να μειώσετε την ευθύνη σας σε περίπτωση ατυχήματος: 

Α) ΗΜΙΑΣΦΑΛΙΣΗ . Ο πελάτης συμμετέχει στο 50% του ποσού της ζημιάς του οχήματος του. 

Β) ΠΛΗΡΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Απαλλαγή ζημιών άνω των 300,00€ για μηχανές ή άνω των 800€ για αυτοκίνητα. Ο 

πελάτης πληρώνει μονάχα τα πρώτα 300€ της ζημιάς της μηχανής του ή τα πρώτα 800€ της ζημιάς του 

αυτοκινήτου του, ενώ το υπόλοιπο κόστος επισκευών καλύπτεται από την ασφαλιστική εταιρεία. 

Τι συμπεριλαμβάνεται σε όλες τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων και μηχανών 

 Απεριόριστα χιλιόμετρα 

 Δωρεάν παράδοση και επιστροφή οπουδήποτε στη Σαντορίνη 

 24ωρη Οδική Βοήθεια 

 Προσθέστε δεύτερο οδηγό χωρίς χρέωση 

 ΦΠΑ και λοιποί φόροι περιλαμβάνονται στην τιμή 

Οροι Κράτησης 

 Ελάχιστη ηλικία οδηγού για ενοικίαση αυτοκινήτου: 23 έτη. Ο οδηγός θα πρέπει να είναι κάτοχος 
διπλώματος οδήγησης για 1 έτος τουλάχιστον. 
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 Για ενοικίαση μηχανής, δεν υπάρχει ελάχιστο όριο ηλικίας και αρκεί ο πελάτης να είναι κάτοχος 
διπλώματος οδήγησης μηχανής. 

 Ο οδηγός είναι υπεύθυνος για τα πρόστιμα της τροχαίας και οποιαδήποτε παραβίαση νόμου.  

 Το όχημα θα σας παραδοθεί με αρκετά καύσιμα για να οδηγήσετε μέχρι το πλησιέστερο πρατήριο. 
Παρακαλώ επιστρέψτε το αυτοκίνητο με μια ίση ποσότητα καυσίμων στο ρεζερβουάρ. 

 Μέσα σε 24 ώρες από τη στιγμή που θα λάβουμε την κράτηση σας, θα σας απαντήσουμε για οριστική 
επιβεβαίωση. Αν δεν λάβετε το μήνυμα μας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή 
στείλτε μας email. 

Πληρωμή - Ακυρώσεις 

 Δεν χρειάζεται προκαταβολή για την κράτηση αυτοκινήτου ή μηχανής. Η πληρωμή θα γίνει κατά την 
παράδοση. 

 Η πληρωμή της ενοικίασης μπορεί να γίνει με μετρητά ή πιστωτική κάρτα κατά την παράδοση του σε 
σας.  

 Δεν υπάρχουν έξοδα ακύρωσης της κράτησης σας, εφόσον αυτή γίνει 2 ή περισσότερες μέρες πριν 
την ημερομηνία παράδοσης.  

Παράδοση Αυτοκινήτου ή Μηχανής 

1. Παράδοση στο ξενοδοχείο σας: θα σας συναντήσουμε στη ρεσεψιόν την ώρα που μας ζητήσατε. 

2. Παράδοση στο αεροδρόμιο ή στο λιμάνι: θα σας περιμένουμε στο χώρο υποδοχής κρατώντας 
πινακίδα με το όνομα σας. 

3. Αν η πτήση σας καθυστερήσει, ο εκπρόσωπος μας θα σας περιμένει χωρίς επιβάρυνση.  

4. Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να φτάσετε στον τόπο παράδοσης πριν τον αντιπρόσωπο μας. Στην 
περίπτωση αυτή, παρακαλώ καλέστε το  694 2094634 

5. Κατά την παραλαβή του οχήματος, ελέγξτε προσεκτικά τα φώτα, όργανα, ελαστικά και ρεζέρβα, κλπ. 
Αν εντοπίσετε πρόβλημα, ζητήστε όχημα  παρόμοιας κατηγορίας και τιμής. 

6. Σε κάθε περίπτωση θα προσπαθήσουμε να σας παραδώσουμε το όχημα που έχετε επιλέξει από την 
ιστοσελίδα μας. Αν όμως αυτό δεν είναι διαθέσιμο για οποιονδήποτε λόγο, τότε θα σας 
παραδώσουμε ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας και τιμής όχημα.  
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