
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

1) ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 
Ο οδηγός πρέπει να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης που να έχει εκδοθεί από χώρα της Ε.Ε., είτε κάτοχος Διεθνούς Άδειας Οδήγησης και να έχει εκδοθεί 
τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την ημερομηνία ενοικίασης. Η Διεθνής Άδεια Οδήγησης πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από το δίπλωμα οδήγησης της 
χώρας του οδηγού. Σε καμία περίπτωση δεν ενοικιάζονται 2 οχήματα με 1 άδεια οδήγησης.

2) ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ
Ο οδηγός πρέπει να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας.

3) ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ 
Ο ελάχιστος χρόνος ενοικιάσεως είναι 24 ώρες, κάθε επιπλέον ώρα και μέχρι των 3 ωρών ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με το 1/5 της ημερήσιας τιμής, 
πέραν των 3 ωρών επιβαρύνεται με τη χρέωση μιας επιπλέον ημέρας.

4) ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Ο ενοικιαστής παρέλαβε το όχημα το οποίο εξέτασε και βρήκε της απολύτου αρεσκείας του, σε άριστη κατάσταση, κατάλληλο για τη χρήση και το σκοπό 
για τον οποίο το μισθώνει. Ο ενοικιαστής υποχρεούται να επιστρέψει το όχημα, τα έντυπα και τα εξαρτήματα που το συνοδεύουν στην κατάσταση που 
το παρέλαβε. Η παραλαβή και η παράδοση του οχήματος πρέπει να γίνεται στις ώρες λειτουργίας του γραφείου ή εκτός αυτού κατόπιν συνεννόησης με 
τον ιδιοκτήτη.

5) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ – ΤΙΜΗΜΑ
Η διάρκεια ενοικιάσεως και το τιμήμα συμφωνούνται πριν της παραλαβής του οχήματος και προκαταβάλλεται. Σε περίπτωση επιστροφής του οχήματος 
πριν την συμφωνημένη διάρκεια ο ενοικιαστής δεν δικαιούται επιστροφής χρημάτων.

6) ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Τα ενοικιαζόμενα οχήματα καλύπτονται με ασφάλεια προς τρίτους (απλή ασφάλιση). Σε περίπτωση ατυχήματος με υπαιτιότητα του ενοικιαστή η ασφάλεια 
καλύπτει τις υλικές ζημιές που θα προκληθούν στο άλλο όχημα ενώ οι υλικές ζημιές στο ενοικιαζόμενο όχημα αποζημιώνονται από τον ενοικιαστή. 
Η ασφάλεια του οχήματος καλύπτει σωματικές βλάβες που θα προκληθούν σε τρίτους. Σε περίπτωση ατυχήματος με υπαιτιότητα τρίτων, οι ζημιές 
αποζημιώνονται από εκείνον που τις προκάλεσε αφού φυσικά μας γνωστοποιηθούν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία του.

7) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 
α) Ο ενοικιαστής υποχρεούται να προσέχει το όχημα, να το διατηρεί σε καλή κατάσταση και  να το παραδώσει στην ίδια κατάσταση με τα ελαστικά και τον 
εξοπλισμό που είχε κατά την ημέρα της συμφωνίας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημιάς ή βλαβης των ελαστικών, πρέπει να σταματάει αμέσως το όχημα 
και να ειδοποιεί τον ιδιοκτήτη. β) Οφείλει να ακολουθεί τον Κ.Ο.Κ. να μην χρησιμοποιεί το όχημα σε αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας, σε σκληρά εδάφη, 
αμμουδιές, σε οποιοδήποτε αλλο μέρος που μπορεί να υποστει ζημιά ή απαγορεύται απο τις αρχές. Κανένας άλλος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το 
όχημα εκτός του ενοικιαστού ο οποίος απαγορεύεται να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ και άλλων ουσιών. γ) Οφείλει να γνωρίζει ότι το όχημα είναι 
για ένα (1) ή δύο (2) άτομα. Σε περίπτωση που εντοπιστεί ενοικιαστής να μεταφέρει τρίτο άτομο του αφαιρείται το όχημα παρουσία της αστυνομικής 
αρχής και του επιβάλετε πρόστιμο 150€ απο τον ιδιοκτήτη. δ) Οφείλει σε περιπτωση ατυχήματος εξ’αιτίας του, σε οποιαδηποτε μορφή βανδαλισμού ή 
κλοπής εξαρτημάτων να πληρώσει τις ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημα καθώς και τις ημεραργίες του. Σε περίπτωση κλοπής του οχήματος θεωρείται 
υπεύθυνος και πρέπει να το αποζημιώσει πλήρως. ε) Ευθύνεται για κάθε πρόστιμο ή ποινή απο τροχαία παράβαση η αφαίρεση πινακίδων του οχήματος. 
Σε περίπτωση αφαίρεσης των πινακίδων υποχρεούται να καταβάλει το ποσό για τυχόν ημεραργίες του οχήματος ή να καταβάλλει το τριπλάσιο ή όποιο 
άλλο ποσό προβλέπεται απο τις οικείες διατάξεις για την άμεση παραλαβή των πινακίδων. ζ) Οφείλει να κλειδώνει το όχημα πάντα. Σε περίπτωση 
απώλειας, καταστροφής ή κλοπής των κλειδιών του οχήματος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει το ανάλογο αντίτιμο για το κόστος της αντικατάστασής 
τους (κλειδιά-κλειδαριά). η) Οφείλει να επιστρέφει το όχημα με το αναγραφόμενο στο ενοικιαστήριο ποσοστό καυσίμων. Σε περίπτωση που το ποσοστό 
είναι μικρότερο του αναγραφομένου οφείλει να καταβάλει το ποσό που αναλογεί σε αυτό, σε αντίθετη περίπτωση δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων. 
θ) Απαγορεύεται η στάση, στάθμευση και οδήγηση εντός της χώρας Φολεγάνδρου και στην προβλήτα του Λιμανιού. ι) Απαγορεύεται η μεταφορά του 
οχήματος εκτός νήσου Φολεγάνδρου χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της FOLEGANDROS MOTORENT.

8) ΕΥΘΥΝΗ 
Ο ενοικιαστής ρητά συμφωνεί ότι η FOLEGANDROS MOTORENT δεν ευθύνεται για καμία θετική ή αποθετική ζημιά που υπέστη ο ενοικιαστής ή τρίτοι 
κατά τη διάρκεια της μίσθωσης και ουδεμία αξίωση μπορεί να εγερθεί εναντίον της FOLEGANDROS MOTORENT για την ανωτέρω αιτία.

RENTAL AGREEMENT

1) DRIVER’S LICENSE 
The driver must either hold a valid driving license issued be an EU country or an international driving license holder, issued at least a year ago. Under no 
circumstances rented 2 vehicles with one driver’s license.

2) AGE OF DRIVER.
The driver must be over 21 years old.

3) MINIMUM RENTAL PERIOD.
The minimum rental period is one (1) day (24h), any delay up to 3 hours will be charged at 1/5 of the daily rate for every hour. Any delay exceeding 3 hours 
will be charged a full day.

4) DELIVERY AND RECEIPT
Renter received vehicle which he examined and found it to his complete satisfaction, in perfect condition and appropriate for the purpose he rents it. 
Renter must return vehicle, all documents and accessories that accompany it, in the same condition he received it. Collection and delivery of the vehicle 
must be made during working hours, unless other agreement is made with the owner.

5) RENTAL PERIOD AND COST.
Rental period and cost are agreed prior to collection of the vehicle and payment is made in advance. In case vehicle is returned before the rental period 
expires, the renter is not entitled to reimbursement for the remaining period. 

6) INSURANCE 
The rental vehicles are covered with third party insurance (single membership). In case of accident liability of the renter, the insurance covers the physical 
damages caused to another vehicle while the damage to the rented vehicle is indemnified by the renter. The insurance of the vehicle covering bodily 
injury caused to third parties. In the event of an accident with another’s person fault, indemnified damages of those who caused them as we know all their 
required elements.

7) TERMS OF USE
a) Renter is expected to take good care of vehicle, to preserve it in good condition and must deliver the vehicle in the same condition and with same tyres 
and equipment as of the day of agreement. In case of any tyre damage or failure, the renter must stop the vehicle and inform the owner. b) Must follow 
the Greek Traffic Code and must not use the vehicle for street racing, on rough terrain or sand, or other place that may cause damage to the vehicle or is 
prohibited by law. The vehicle shall be used exclusively by the renter, who must not drive the vehicle under the influence of alcohol and/or other substances. 
c)Must be aware that the vehicle is intended for use by one (1) or two (2) persons. In case the vehicle is used for the transportation of more persons, the 
vehicle shall be returned to the owner under police supervision and a fine of 150€ will be paid the owner. d) In case of any accident caused by him, or any 
form of vandalism or component theft, the renter must pay for all damages to the vehicle as well as for the vehicle’s downtime. In case the vehicle is stolen, 
the renter shall be deemed responsible and provide full indemnification. e) Is responsible for any fine or penalty due to violation of traffic code or removal 
of the vehicle licence plates. In case of removal of the vehicle licence plates he shall bear the costs for any vehicle downtime. f) Must keep the vehicle 
locked at all times. In case the vehicle keys are lost, destroyed or stolen, the renter shall pay for their replacement (keys-keylock). g) Must return the vehicle 
with the amount of fuel specified in the rental agreement. If the amount is smaller, the renter shall bear the relevant cost. The opposite, however, does not 
entitle him to reimbursement. h) Stopping, parking and driving in the city center (Chora) and on the pier of Folegandros island is prohibited. i) Transport of 
the vehicle outside Folegandros island is prohibited without FOLEGANDROS MOTORENT permission.

8) INDEMNITY
Renter expressly agrees that FOLEGANDROS MOTORENT is not responsible for any loss or damage suffered by renter or third parties, during the rental 
period and no claim be raised against FOLEGANDROS MOTORENT for the above reason.


