
ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

1.Με το συμφωνητικό αυτό το γραφείο ΕΟS RENTALS εκμισθώνει στον 

υπογράφοντα  μισθωτή το αυτοκίνητο που αναγράφεται στο παρόν, σύμφωνα με τους 

ακόλουθους όρους και συμφωνίες τους οποίους αποδέχεται πλήρως ο μισθωτής.   

2.Το αυτ/το μπορεί να οδηγήσει μόνο ο μισθωτής και ένας πρόσθετος οδηγός ,ο οποίος 

έχει δηλωθεί στο παρόν συμφωνητικό .Και οι δύο οδηγοί πρέπει να είναι άνω των 21 

ετών και να κατέχουν ελληνική ή διεθνή άδεια οδηγήσεως που να ισχύει και να έχει 

εκδοθεί ένα χρόνο τουλάχιστον. 

3.ο μισθωτής παρέλαβε το αυτ/το το οποίο εξέτασε και βρήκε της απολύτου αρεσκείας 

του και σε άριστη κατάσταση. 

4.Τα καύσιμα πληρώνονται από τον μισθωτή που υποχρεούται να επιστρέψει το αυτ/το 

στο ίδιο επίπεδο που το παρέλαβε. 

5.Σε περίπτωση που το όχημα επιστραφεί με λεκέδες  που απαιτούν ειδικό 

καθαρισμό(πχ ,τρίχωμα ,άμμος κ.α)στα καθίσματα ή στο πάτωμα ,πορτ-μπαγκάζ κτλ) 

ο μισθωτής επιβαρύνεται με το ποσό των 50 ευρώ. 

6.Σε περίπτωση ατυχήματος ,ζημιάς ή αφαίρεσης πινακίδων που ευθύνεται ο μισθωτής 

αναλαμβάνει την καταβολή των μισθωμάτων μέχρι την επανένταξη του αυτ/του στην 

κυκλοφορία καθώς επίσης όλα τα πρόστιμα κα διοικητικές ποινές επιβαρύνουν τον 

μισθωτή. 

7.Σε περίπτωση ζημιάς ή ατυχήματος ο μισθωτής συμφωνεί να σταματά το αυτ/το και 

να ειδοποιεί άμεσα το γραφείο EOS RENTALS. 

8.Ο μισθωτής χρεώνεται το κόστος ενός νέου κλειδιού σε περίπτωση που αυτό  χαθεί 

ή καταστραφεί. 

9.Κάθε ζημιά του μισθωτή σε τρίτους θα βαρύνει αυτόν εφόσον η ζημιά υπερβαίνει 

την ασφαλιστική κάλυψη. 

10.Απαγορεύεται η φόρτωση των αυτ/των στο πλοίο όπως και η έξοδος τους πέραν των 

συνόρων της χώρας. 

11.Εάν ο μισθωτής επιθυμεί να κρατήσει  το ενοικιαζόμενο όχημα περισσότερο απο 

την περίοδο που ήδη έχει συμφωνηθεί ,θα πρέπει να επικοινωνήσει με το γραφείο EOS 

RENTAL για την έγκριση παράτασης της ενοικίασης στο μισθωτήριο συμβόλαιο 

εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα.  

12.Ο μισθωτής ρητά συμφωνεί ότι η EOS RENTALS δεν ευθύνεται για καμία θετική 

ή αποθετική ζημιά που υπέστη ο μισθωτής ή τρίτοι κατά την διάρκεια της μίσθωσης 

και ουδεμία αξίωση μπορεί να εγερθεί εναντίον της ΕΟWS RENTALS για την 

ανωτέρω αιτία. 

  



13. Οι όροι και οι τιμές μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. 

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ:ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ: Καλύπτει προσωπικό ατύχημα οδηγού έως 

12,000Ε.Σωματικές βλάβες τρίτων έως 1,000,000Ε Υλικές ζημιές τρίτων έως 

1,000,000Ε.Δέν καλύπτει ζημιές στο ενοικιαζόμενο όχημα. ΜΙΚΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: 

Καλύπτει ζημιές και στο ενοικιαζόμενο όχημα ,ο μισθωτής μπορεί να περιορίσει την 

ευθύνη του σε τυχόν ζημιές του αυτ/του για της κατηγορίες Α,Α1,Β 700,00ευρω,C,D 

900.00ευρω Ε,Ε1 1.000,00ευρω F,F1 1.200.00ευρω. συν ΦΠΑ. Δεν καλύπτει ζημιές 

από αθέτηση των όρων του συμβολαίου. Δεν υπάρχει καμία ασφαλιστική κάλυψη 

εφόσον ο οδηγός είναι υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ουσιών ή έχει παραβιάσει 

τον κοκ. Τα ελαστικά ,οι ζάντες ,το εσωτερικό και το κάτω μέρος του αυτ/του δεν 

καλύπτονται από  καμία ασφάλεια ,σε αυτή την περίπτωση επιβαρύνεται ο μισθωτής. 

Εξουσιοδοτώ την  EOS RENTALS  να χρησιμοποιήσει την πιστωτική μου κάρτα για 

την εξόφληση συμβατικών υποχρεώσεων που απορρέουν από  το συμβόλαιο αυτό 

αλλά και κάθε επιπλέον χρέωση ή ζημιάς που τυχόν προκύψει από αμέλεια ή 

αντισυμβατική συμπεριφορά όλες οι πληροφορίες που έδωσα αναφορικά σε αυτό το 

συμβόλαιο είναι αληθείς. Για οποιαδήποτε διαφορά ή διαφωνία αρμόδια αρχή είναι τα 

δικαστήρια Αθηνών. 

 

 

                                                             Contract terms  

1.With this agreement EOS RENTAL the undersigned tenant leases the car shown in 

the present under the following terms and agreements, of which fully accepts the tenant. 

2.The car can only lead to the tenant and an additional driver, who stated in this 

agreement. Both drivers must be at least 21 years and have Greek or international 

driving license that is valid and issued at least one year. 

3.The lessee has received the car that looked and found the absolute convenience and 

in excellent condition. 

4.The lessee is obliged to return the vehicle with the same amount of fuel as it had when 

collected. 

5.In case the renter returns the vehicle and its cabin has stains which require a special 

cleaning procedure (animal hair, sand etc. on the seats or car floor or port baggage etc. 

he will have to pay the amount of 50euro. 

6.In case the renter being at fault in an accident   serious damage or removal of the car 

plates, he will be responsible for paying for the whole period until the car gets back in 

traffic. Also all traffic fines and administrative penalties resulting from violation of the 

Greek traffic law are on the renters account. 

7. In case of an accident or damage, the driver should pull over and call the office EOS 

RENTAL immediately. 



8.The renter is charged with the cost of a new car key if the original gets lost or totally 

damaged. 

9.Any damage towards third party exceeding the insurance coverage will lie with the 

renter 

10.Ferrying the car or driving it outside the country borders is strictly forbidden. 

11. If the tenant wants to extend the rental car he is required to notify the office EOS 

RENTAL 24 hour prior to the expiry of the lease to obtain a written authorization 

subject to availability. 

12.The lessee expressly agrees that the EOS RENTALS is not responsible for any 

damage or loss suffered by the tenant or third parties during the lease and no claim may 

be brought against EOS RENTALS for the above reason. 

13. Rates and conditions may change without notice. 

INSURANCE TERMS: THIRD PARTY INSURANCE: it covers any personal injuries 

of the driver up to 12,000euro. Damage to third party up to 1.000.000 euro. Material 

third party damage up to 1.000.000euro, excluding any damages to the car itself. 

COLLISION DAMAGE WAIVER: this type of insurance covers material damages 

caused at the car and limits the responsibility of the driver for car damage for the 

following categories: A, A1, B up to 700.00euro, C, D, D1 up to 1.000.000euro,F,F1,G 

up to 1.200.00euro.prices do not include VAT. There is no insurance for anything that 

happens while the driver is under the influence of alcohol or narcotic substances, for 

any kind of damage caused at the bottom of the car, its interior part, at the tires or rims, 

for accidents caused by drivers who haven’t obeyed the Greek traffic laws or have 

violated the terms of this contract. 

The renter entitles ΄΄EOS RENTAL΄΄ to use his credit card in order to settle up with 

contractual obligations arising from the particular contract as well as many other extra 

charge or damage that occurs by the renters negligence or uncompromising attitude . 

All the personal details regarding this contract are true. The competent courts for any 

possible dispute are the courts of Athens. 

 


