Η Εκμισθώτρια, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την
ισχύουσα εθνική νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Η Εκμισθώτρια επεξεργάζεται τα
προσωπικά σας δεδομένα, στηριζόμενη στην εκτέλεση σύμβασης ή/και τη συμμόρφωση με άλλες νομικές
υποχρεώσεις ή/και στην εκπλήρωση έννομου συμφέροντος. Η Εκμισθώτρια λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων του Μισθωτή και διατηρεί τα
δεδομένα αυτά για νόμιμο χρονικό διάστημα. Η Εκμισθώτρια δεν γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του
Μισθωτή σε τρίτους, εκτός εάν η γνωστοποίηση απαιτείται από τον νόμο ή για την εκτέλεση της σύμβασης ή γίνεται
με τη συγκατάθεση του Μισθωτή. Πρόσβαση στα ως άνω δεδομένα έχουν αποκλειστικά περιορισμένα και
αυστηρώς εξουσιοδοτημένα από την Εκμισθώτρια πρόσωπα, τα οποία δεσμεύονται ως προς την τήρηση
εχεμύθειας. Αναφορικά με τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της εφαρμογής γεωεντοπισμού (gps), η οποία
βρίσκεται εργοστασιακά εγκατεστημένη στα Οχήματα, η Εκμισθώτρια ενημερώνει τον Μισθωτή ότι θα επεξεργάζεται τα δεδομένα γεωεντοπισμού (gps) για την ακριβή θέση των Οχημάτων αποκλειστικά σε περιπτώσεις όπου
κρίνεται απαραίτητο, για λόγους προστασίας των Οχημάτων (λ.χ. σε περίπτωση κλοπής). Τα Οχήματα είναι πιο
επιρρεπή σε περιστατικά κλοπής, συνεπώς έχουν εργοστασιακά εγκατεστημένη την ανωτέρω εφαρμογή γεωεντοπισμού. Η Εκμισθώτρια έχει νόμιμο λόγο λήψης των ως άνω δεδομένων, ώστε να μπορεί να ανακτήσει το Όχημα σε
περίπτωση κλοπής και γενικά να ασκήσει τα έννομα δικαιώματά της. Η Εκμισθώτρια δεν θα χρησιμοποιήσει τα εν
λόγω δεδομένα με σκοπό την παρακολούθηση της ακριβούς θέσης του Μισθωτή, καθώς η πρόσβαση στα εν λόγω
δεδομένα θα λαμβάνει χώρα αποκλειστικά σε περιπτώσεις κλοπής ή εν γένει απώλειας του Οχήματος. Η διαγραφή
των δεδομένων γεωεντοπισμού πραγματοποιείται μετά την επιστροφή του Οχήματος, ωστόσο σε περίπτωση
συμβάντος, που σχετίζεται με την ασφάλεια, το υλικό δύναται να διατηρηθεί πέραν του ως άνω διαστήματος.
Η Εκμισθώτρια και ο Μισθωτής συμφωνούν ότι η μίσθωση διέπεται από τους ακόλουθους όρους: 1. Αντικείμενο: Η
Εκμισθώτρια, δια του παρόντος, εκμισθώνει, παραδίδει και παραχωρεί στον Μισθωτή την κατοχή και χρήση του
οχήματος, που περιγράφεται στην εμπρόσθια σελίδα του παρόντος, των εξαρτημάτων και του εξοπλισμού του. Στην
εμπρόσθια σελίδα αναφέρονται τα εξαρτήματα/εξοπλισμός, που παραδίδονται στον Μισθωτή, χωρίς επιπλέον
χρέωση, καθώς και τα εξαρτήματα/εξοπλισμός, που παραδίδονται στον Μισθωτή, με επιπλέον χρέωση και το ύψος
αυτής. Το εν λόγω όχημα, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε οχήματος τυχόν αντικαταστήσει αυτό, με όλα τα
εξαρτήματα και εξοπλισμό αυτού (εφεξής το «Όχημα») εκμισθώνεται σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις στο
παρόν συμφωνητικό. Η εμπρόσθια σελίδα του παρόντος, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος, αναφέρει
τα στοιχεία του Μισθωτή, τα στοιχεία του Οχήματος και τον τόπο της παράδοσης του Oχήματος στον Μισθωτή,
καθώς και τον τόπο της παραλαβής του Οχήματος κατά την επιστροφή του στην Εκμισθώτρια, τη διάρκεια της
μίσθωσης, και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία, και δεσμεύει απόλυτα τα μέρη.
2. Διάρκεια: Η διάρκεια της μίσθωσης αναφέρεται στην εμπρόσθια σελίδα του παρόντος. Κατά τη λήξη της
μίσθωσης, η Μισθώτρια υποχρεούται να παραδώσει το Όχημα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν συμφωνητικό
και στην εμπρόσθια σελίδα.
3. Μίσθωμα: Το ημερήσιο μίσθωμα ορίζεται σε ευρώ (€), αναφέρεται στην εμπρόσθια σελίδα του παρόντος,
συμπεριλαμβάνει τον εκάστοτε ισχύοντα Φ.Π.Α., επί του παρόντος 24 %, και καταβάλλεται κατά την ημερομηνία
λήξης του παρόντος, οπότε καθίσταται αυτό απαιτητό και ληξιπρόθεσμο, εκτός εάν η παράδοση του Οχήματος λάβει
χώρα νωρίτερα για οιονδήποτε λόγο, οπότε και καταβάλλεται κατά την παράδοση του Οχήματος. Σε περίπτωση
πρόωρης επιστροφής του Οχήματος, το μίσθωμα δεν μειώνεται αλλά καταβάλλεται για όλη τη διάρκεια του
παρόντος σύμφωνα με τον οικείο όρο για τη διάρκεια της μίσθωσης. Κατά την υπογραφή του παρόντος, προκρατήθηκε το σύνολο του μισθώματος για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης με χρέωση της πιστωτικής κάρτας του Μισθωτή.
Επιπλέον, από την πιστωτική κάρτα του Μισθωτή δεσμεύτηκε το ποσό που αναφέρεται στην εμπρόσθια σελίδα του
παρόντος. Το δεσμευμένο ποσό της πιστωτικής κάρτας θα αποδεσμευτεί μετά την εγκαιρόχρονη καταβολή κάθε
απαίτησης της Εκμισθώτριας από τον Μισθωτή. Άλλως η Εκμισθώτρια δύναται να κρατήσει το δεσμευμένο ποσό,
συμψηφίζοντας προς το αντίστοιχο ποσό της απαίτησής της/μέρους της απαίτησής της.
4. Εγγύηση: Ο Μισθωτής έχει καταβάλει στην Εκμισθώτρια ως εγγύηση για την καλή τέλεση του παρόντος συμφωνητικού το ποσό, το οποίο αναγράφεται στην οικεία θέση της εμπρόσθιας σελίδας του παρόντος. Κατά την υπογραφή
του παρόντος, προκρατήθηκε το ποσό αυτό της εγγύησης με χρέωση της πιστωτικής κάρτας του Μισθωτή. Το ποσό
της εγγύησης παραμένει στην Εκμισθώτρια καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του παρόντος, δεν συμψηφίζεται προς τυχόν
οφειλόμενα μισθώματα και επιστρέφεται άτοκα στον Μισθωτή εντός δύο (2) εργασίμων ημερών μετά την ημέρα,
κατά την οποία το Όχημα επιστρέφεται στην Εκμισθώτρια, και υπό την προϋπόθεση ότι ο Μισθωτής έχει
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από αυτήν. Σε περίπτωση που ο Μισθωτής δεν εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις του, η Εκμισθώτρια δεν θα επιστρέφει την εγγύηση και θα δύναται να την συμψηφίσει με κάθε
απαίτησή της έναντι του Μισθωτή. Η Εκμισθώτρια δικαιούται πλήρη αποκατάσταση κάθε άλλης τυχόν επελθούσας
ζημίας της.
5. Παράδοση – παραλαβή και επιστροφή του Οχήματος/Ευθύνη Μισθωτή: 5.1. Το Όχημα παραδόθηκε σήμερα στον
Μισθωτή, ο Μισθωτής ήλεγξε προσεκτικά τοΌχημα, πραγματοποίησε δοκιμαστική οδήγηση, το βρήκε της απόλυτης
αρεσκείας του και το παρέλαβε ανεπιφύλακτα. Η υπογραφή του παρόντος συνιστά και απόδειξη παράδοσης του
Οχήματος στον Μισθωτή και παραλαβής του από αυτόν. 5.2. Κατά τη λήξη ή με οιονδήποτε τρόπο λύση της
μίσθωσης, ο Μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει αμέσως το Όχημα στην Εκμισθώτρια, στον τόπο παραλαβής που
ορίζεται στην εμπρόσθια σελίδα, μαζί με την άδεια κυκλοφορίας, και όλα τα σχετικά έγγραφα/έντυπα που
συνοδεύουν αυτό, στην κατάσταση που τα παρέλαβε, καθώς και με την αυτήν ποσότητα καυσίμων με την οποία ήταν
εφοδιασμένο το Όχημα κατά τον χρόνο παραλαβής του από τον Μισθωτή. Τυχόν διαφορά στην ποσότητα καυσίμου,
που υπολογίζεται βάσει του σχετικού δείκτη του ταμπλό, βαρύνει τον Μισθωτή και καταβάλλεται κατά την
παράδοση του Οχήματος από τον Μισθωτή προς την Εκμισθώτρια, η δε χρέωση αυτή του Μισθωτή ανέρχεται κατ’
ελάχιστο σε είκοσι ευρώ (20 €) για την ελλείπουσα ποσότητα του καυσίμου και μέχρι την συνολική αξία της
ελλείπουσας ποσότητας του καυσίμου. Ο Μισθωτής υποχρεούται να ανεφοδιάζει το Όχημα με το καύσιμο, που
λαμβάνει το συγκεκριμένο Όχημα, άλλως ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Όχημα από εφοδιασμό
με λανθασμένο/μη κατάλληλο καύσιμο. Εννοείτε ότι σε περίπτωση ηλεκτρικού Οχήματος, το Όχημα δεν ανεφοδιάζεται με καύσιμο, αλλά πρέπει να επαναφορτίζεται προσηκόντως. Ο Μισθωτής υποχρεούται να ανακοινώσει στην
Εκμισθώτρια κατά την παράδοση του Οχήματος κάθε τυχόν επιβολή προστίμων από παραβιάσεις του Κ.Ο.Κ. ή
οποιασδήποτε άλλης ισχύουσα διάταξης ή τυχόν διοικητικών ποινών, υποχρεούμενος να καταβάλει αμέσως τα
σχετικά πρόστιμα. Σε κάθε περίπτωση παράλειψης του Μισθωτή, ο Μισθωτής ευθύνεται, πέρα από την καταβολή
αυτών, και στην αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετική ζημίας της Εκμισθώτριας. Ο Μισθωτής φέρει τον κίνδυνο
για το Όχημα μέχρι και την παραλαβή αυτού από την Εκμισθώτρια. Ο Μισθωτής ευθύνεται για κάθε ζημία/βλάβη του
Οχήματος (του ίδιου του οχήματος ή του εξοπλισμού και των εξαρτημάτων, που έχουν παραδοθεί στον Μισθωτή
κατά την εμπρόσθια σελίδα), οπότε και οφείλει να αποζημιώσει την Εκμισθώτρια για κάθε θετική και αποθετική της
ζημία ώστε η τελευταία να επιδιορθώσει ή αντικαταστήσει το Όχημα, καθώς και να αντικαταστήσει τον εξοπλισμό
και τα εξαρτήματα, τα οποία τυχόν έχουν επιστραφεί με ζημία/βλάβη. Η Εκμισθώτρια, για τις ανωτέρω περιπτώσεις
που προκύψουν χρεώσεις που βαρύνουν τον Μισθωτή, δικαιούται να παρακρατήσει τα χρηματικά αυτά ποσά από
την πιστωτική κάρτα, που έχει δηλώσει ο Μισθωτής στην εμπρόσθια σελίδα του παρόντος, ακόμα και μετά τη λήξη
της Μίσθωσης, ο δε Μισθωτής συμφωνεί ρητά στις χρεώσεις αυτές. 5.3. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης
του Οχήματος, ο Μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει στην Εκμισθώτρια το μίσθωμα που αντιστοιχεί για τις ώρες ή
ημέρες καθυστέρησης παράδοσης του Οχήματος, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της
Εκμισθώτριας, καθώς και να αποζημιώσει πλήρως την Εκμισθώτρια για οποιαδήποτε θετική και αποθετική ζημία
της. 5.4. Στο «Παράρτημα Α», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος, περιγράφεται αναλυτικά η
κατάσταση του Οχήματος κατά την παράδοση αυτού από την Εκμισθώτρια στον Μισθωτή, και αντίστοιχα κατά την
επιστροφή του Οχήματος στην Εκμισθώτρια από τον Μισθωτή. Το περιεχόμενο του Παραρτήματος Α συνομολογείται από τα μέρη ως αληθές.
6. Χρήση του Οχήματος: 6.1. Το Όχημα επιτρέπεται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τους
όρους του παρόντος και μόνο από τον Μισθωτή και τους εξουσιοδοτημένους οδηγούς, εφόσον τα στοιχεία αυτών
έχουν καταγραφεί στην εμπρόσθια σελίδα του παρόντος. 6.2. Το Όχημα απαγορεύεται να χρησιμοποιείται: α) από
οποιοδήποτε πρόσωπο στερείται άδειας οδήγησης ή την απέκτησε εντός των τελευταίων δώδεκα (12) μηνών προ
της υπογραφής του παρόντος, για οχήματα κυβικών έως 250 cc, ή εντός των τελευταίων τριάντα έξι (36) μηνών προ
της υπογραφής του παρόντος, για οχήματα κυβικών άνω των 250 cc, β) από οποιοδήποτε πρόσωπο δεν έχει
συμπληρώσει, προ της υπογραφής του παρόντος, το 21ο έτος της ηλικίας του για οχήματα κυβικών έως 250 cc και
από οποιοδήποτε πρόσωπο δεν έχει συμπληρώσει, προ της υπογραφής του παρόντος, το 25ο έτος της ηλικίας του
για οχήματα κυβικών άνω των 250 cc, γ) από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο, αν και δεν στερείται άδειας οδήγησης,
αυτή εντούτοις του είχε αφαιρεθεί εντός του προηγούμενου της υπογραφής της παρούσης έτους, δ) για την
μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων έναντι κομίστρου, ε) για τη ρυμούλκηση αυτοκινήτων ή άλλων αντικειμένων,
στ) για τη συμμετοχή και παρακολούθηση αγώνων ταχύτητας, ζ) για υπεκμίσθωση σε τρίτους, η) από οποιοδήποτε
τρίτο πρόσωπο εκτός του Μισθωτή ή των τυχόν εξουσιοδοτημένων οδηγών που αναγράφονται στην εμπρόσθια
σελίδα του παρόντος, θ) για την μεταφορά ή μετακίνηση βαρέων αποσκευών ή αντικειμένων, εύφλεκτων υλικών,
ρυπαρών ή δύσοσμών αντικειμένων, ναρκωτικών, όπλων ή οποιονδήποτε άλλων αντικειμένων, η κατοχή και η
μεταφορά των οποίων απαγορεύεται από τις ισχύουσες διατάξεις ή ενδέχεται να προξενήσει οποιονδήποτε κίνδυνο
στην ασφάλεια του οχήματος, των επιβαινόντων ή τρίτων, ι) για μετακίνηση εκτός Ελλάδος χωρίς την προηγούμενη
έγγραφη έγκριση της Εκμισθώτριας, ια) για οδήγηση εκτός δρόμου εάν το Όχημα έχει κυβικά έως 350 cc (δηλαδή
απαγορεύεται ρητά η εκτός δρόμου χρήση για Όχημα με κυβικά έως 350 cc), ιβ) για φόρτωση του οχήματος σε πλοίο
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Εκμισθώτριας, ιγ) εάν ο οδηγός του οχήματος είναι υπό την επήρεια
οινοπνεύματος, παραισθησιογόνων, ναρκωτικών, βαρβιτουρικών ή άλλης οποιοσδήποτε ουσίας που επηρεάζει την
ικανότητα οδήγησης και τις αισθήσεις του οδηγού ή εν γένει βρίσκεται σε κατάσταση μειωμένης ικανότητας
οδήγησης και αντίληψης, ιδ) κατά παράβαση οποιονδήποτε τροχαίων, τελωνειακών ή κάθε άλλης ισχύουσας
διάταξης, και κατά παράβαση των κανόνων του ΚΟΚ, ιε) για οποιοδήποτε παράνομο σκοπό, ιστ) προς εκμάθηση
οδήγησης προς τρίτους, ιζ) κατά παράβαση οποιοσδήποτε διάταξης του παρόντος ή για σκοπό που δεν συνάδει με το

παρόν. Επίσης, το Όχημα επιτρέπεται να διανύει έως 100km ημερησίως, για τα οχήματα έως 250cc, και έως 250km
ημερησίως για οχήματα άνω των 250cc. Σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω ημερήσιου ορίου/χιλιομετρικού
περιορισμού, συμφωνείται ρητά επιπλέον χρέωση, που θα ανέρχεται σε είκοσι πέντε λεπτά ανά χιλιόμετρο
(0,25€/km). Δεν υπάρχει ημερήσιο όριο/χιλιομετρικός περιορισμός για μισθώσεις διάρκειας άνω των τριών (3)
ημερών. 6.3. Ο Μισθωτής υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του Οχήματος, να επιδεικνύει την δέουσα επιμέλεια και
να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ομαλή και κανονική, κατά τον σκοπό για τον οποίον είναι προορισμένο,
λειτουργία του. Ειδικότερα, ο Μισθωτής υποχρεούται ενδεικτικώς να ελέγχει επιμελώς τη μηχανική κατάσταση του
Οχήματος, τη στάθμη των λαδιών και του νερού, καθώς ακόμα και την κατάσταση των ελαστικών του. Οποιαδήποτε
επισκευή ή εν γένει επέμβαση στο Όχημα απαγορεύεται χωρίς την έγγραφη έγκριση της Εκμισθώτριας. 6.4. Ο
Μισθωτής δεν θα επιτρέπει τη χρήση του Οχήματος κατά παράβαση του νόμου ή του παρόντος, υποχρεούται δε να
ειδοποιεί αμέσως την Εκμισθώτρια για οιοδήποτε πρόστιμο, κατάσχεση, ποινή, κ.ο.κ. συνεπεία τροχαίας παράβασης
ή παράβασης οποιασδήποτε άλλης διάταξης.
7. Ατυχήματα: Σε περίπτωση που λάβει χώρα ατύχημα ή οποιοδήποτε άλλο παρεμφερές περιστατικό, όπως
ενδεικτικά κλοπή, πυρκαγιά, απώλεια, φυσικά φαινόμενα κ.ο.κ., που εμποδίζουν την ομαλή χρήση του Οχήματος, ο
Μισθωτής ή ο εξουσιοδοτημένος οδηγός υποχρεούται να ακολουθήσει την εξής διαδικασία: α) να ειδοποιήσει την
Αστυνομία, β) να σημειώσει ονοματεπώνυμο και διευθύνσεις αυτοπτών μαρτύρων, καθώς και οποιουδήποτε
προσώπου εμπλέκεται στα ανωτέρω περιστατικά, γ) να μην προβεί σε ουδεμία απολύτως αναγνώριση αξίωσης
τρίτου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εκμισθώτριας, δ) να επικοινωνήσει αμέσως με την
Εκμισθώτρια με τον πλέον πρόσφορο τρόπο
(π.χ. τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), προκειμένω να την ενημερώσει, και να συλλέξει
οποιαδήποτε σχετική πληροφορία από κάθε τρίτο, καθώς και οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο ή άλλα στοιχεία (π.χ.
φωτογραφίες κλπ) και να αποστείλει αυτά στην Εκμισθώτρια, ε) να συμπληρώσει και να υπογράψει σχετική δήλωση
(ατυχήματος κλπ).
8. Ευθύνη: Η Εκμισθώτρια ευθύνεται μόνο για δόλο ή βαρεία αμέλεια της ιδίας. Επίσης η Εκμισθώτρια ουδεμία
ευθύνη φέρει για απώλεια πραγμάτων που μεταφέρονται στο Όχημα ή που εγκαταλείπονται σε αυτό μετά την
παράδοσή του από τον Μισθωτή.
9. Ασφαλιστική κάλυψη: 9.1. Η παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι το Όχημα
χρησιμοποιείται σε απόλυτησυμφωνία με τους όρους και τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και των σχετικών
ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Σε αντίθετη περίπτωση ο Μισθωτής και οι τυχόν εξουσιοδοτημένοι οδηγοί ευθύνονται
πλήρως για την πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν επελθούσης ζημίας, ουδεμία δε αξίωση έχουν έναντι της
Εκμισθώτριας. 9.2. Ο Μισθωτής και οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί ευθύνονται επίσης εξ’ ολοκλήρου και οφείλουν να
αποκαταστήσουν πλήρως οποιαδήποτε ζημία δεν καλύπτεται από τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, τα οποία
ήλεγξαν προσεκτικά και παρέλαβαν κατά την παράδοση του Οχήματος και την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού. 9.3. Στην εμπρόσθια σελίδα του παρόντος, αναφέρονται συνοπτικά οι καλύψεις του ασφαλιστικού πακέτου και
οι απαλλαγές (waivers). 9.4. Ειδικότερα: α) Ο Μισθωτής καθώς και οι τυχόν εξουσιοδοτημένοι οδηγοί υποχρεούνται
σε περίπτωση που το Όχημα υποστεί υλικές ζημίες κατά τη διάρκεια της μίσθωσης να καταβάλει στην Εκμισθώτρια,
ανεξαρτήτως πταίσματός του και χωρίς καμία αντίρρηση, το σύνολο των ζημιών και των εξόδων που προκύπτουν,
συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ανάκτησης και φύλαξης, καθώς και αποζημίωση για την απώλεια της χρήσης
αυτού, κατά το μέτρο και κατά το ποσό, που σύμφωνα με τα ασφαλιστικά συμβόλαια, που συνοδεύουν το Όχημα,
δεν καλύπτεται από την ασφαλιστική εταιρεία, είτε λόγω μη ύπαρξης της αντίστοιχης κάλυψης σε αυτά είτε λόγω
απαλλαγών (waivers) β) Ο Μισθωτής καθώς και οι τυχόν
εξουσιοδοτημένοι οδηγοί υποχρεούνται σε περίπτωση που το Όχημα κλαπεί ολικώς κατά τη διάρκεια της μίσθωσης
να καταβάλει στην Εκμισθώτρια, ανεξαρτήτως πταίσματός του και χωρίς καμία αντίρρηση, το σύνολο της αξίας του
κλαπέντος Οχήματος, υπολογιζόμενη στην τιμή της λιανικής πώλησης αυτού της επίσημης αντιπροσωπείας του
κατασκευαστή, συμπεριλαμβανομένου του κόστους πινακίδων κυκλοφορίας και των λοιπών εξόδων που
προκύπτουν, καθώς και αποζημίωση για την απώλεια της χρήσης αυτού, κατά το μέτρο και κατά το ποσό, που
σύμφωνα με τα ασφαλιστικά συμβόλαια, που συνοδεύουν το Όχημα, δεν καλύπτεται από την ασφαλιστική εταιρεία,
είτε λόγω μη ύπαρξης της αντίστοιχης κάλυψης σε αυτά είτε λόγω απαλλαγών (waivers), γ) Ο Μισθωτής και οι τυχόν
εξουσιοδοτημένοι οδηγοί, καθώς και οι λοιποί επιβάτες του Οχήματος δεν καλύπτονται με προσωπική ασφάλιση, δ)
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη, συμπεριλαμβανομένων των παραπάνω ειδικών
ρητρών, δεν καλύπτουν: ζημίες στο κάτω μέρος του Οχήματος, εάν αυτό οδηγηθεί στο άκρο της ασφάλτου (ρείθρο)
ή σε δρόμους ή χώρους μη ασφαλτοστρωμένους, για την πλήρη αποκατάσταση των οποίων ο Μισθωτής και οι
εξουσιοδοτημένοι οδηγοί ευθύνονται πλήρως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, οποιαδήποτε τυχόν απώλεια ή
φθορά των αποσκευών, οι οποίες δεν καλύπτονται ασφαλιστικώς και για τις οποίες η Εκμισθώτρια δεν φέρει
ουδεμία απολύτως ευθύνη, ζημίες, φθορές και εκδορές στις ζελατίνες, τους καθρέπτες, την σέλλα, τα ελαστικά και
τις ζάντες του Οχήματος, ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά του Οχήματος με άλλο μέσο (π.χ. πλοίο). 9.3. Η
Εκμισθώτρια δικαιούται να εισπράξει απ’ ευθείας οποιαδήποτε ποσά καταβάλλονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες
δυνάμει των σχετικών συμβάσεων, σε περίπτωση επέλευσης οποιουδήποτε ασφαλιστικού κινδύνου. Ο Μισθωτής ή
οι τυχόν εξουσιοδοτημένοι οδηγοί δεν έχουν και δεν διατηρούν οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση επί των εν λόγω
ποσών.
10. Κυριότητα των Οχημάτων: 10.1. Το Όχημα ανήκει στην πλήρη κυριότητα και νομή της Εκμισθώτριας. Σε καμία
περίπτωση δεν δύναται να θεωρηθεί ότι με το παρόν συμφωνητικό μεταβιβάζεται η κυριότητα και η νομή του
Οχήματος στον Μισθωτή ή σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Ο Μισθωτής αποκτά μόνο το δικαίωμα της απλής
κατοχής και χρήσης του Οχήματος σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. 10.2. Ρητά συμφωνείται ότι ο Μισθωτής
δεν αποκτά κανένα δικαίωμα ή εξουσία μεταβίβασης της κυριότητας ή της νομής του Οχήματος ή επιβάρυνσης ή
υπομίσθωσης ή παραχώρησης της χρήσης αυτού, μερικής ή ολικής, μετά ή άνευ ανταλλάγματος, σε τρίτους. 10.3. Ο
Μισθωτής οφείλει να ειδοποιεί αμέσως την Εκμισθώτρια σε περίπτωση λήψης ασφαλιστικών μέτρων ή επίσπευσης
αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του ή σε περίπτωση οποιασδήποτε διεκδίκησης του Οχήματος από τρίτους. Στην
περίπτωση αυτή, ο Μισθωτής οφείλει να γνωστοποιεί αμέσως και προσηκόντως στους τρίτους ότι τα Οχήματα δεν
του ανήκουν. Ο Μισθωτής δεν είναι και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί εκπρόσωπός ή αντιπρόσωπος
της Εκμισθώτριας.
11. Καταγγελία/Παραβίαση των όρων της μίσθωσης/Πρόωρη λύση: 11.1. Τόσο ο Μισθωτής όσο και οι τυχόν
εξουσιοδοτημένοι οδηγοί του Οχήματος ευθύνονται πλήρως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι της Εκμισθώτριας για την πλήρη και πιστή τήρηση όλων των όρων και διατάξεων του παρόντος. 11.2. Η Εκμισθώτρια δύναται να
καταγγείλει το παρόν συμφωνητικό άμεσα και χωρίς να υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Μισθωτή,
κοινοποιώντας σχετική έγγραφη ειδοποίηση προς αυτόν, εφόσον συντρέξουν στο πρόσωπο του Μισθωτή οι εξής
σπουδαίοι λόγοι: i) Παράβαση οποιουδήποτε εκ των όρων του παρόντος, ii) Υπερημερία του Μισθωτή ως προς την
καταβολή του μισθώματος ή εκπλήρωση οποιασδήποτε άλλης οικονομικής υποχρέωσης, iii) Σε περίπτωση τέλεσης
απάτης ή άλλου ποινικού αδικήματος εκ μέρους του Μισθωτή ή των προστηθέντων του, το οποίο κατά την εύλογη
κρίση της Εκμισθώτριας καθιστά τη συνέχιση του παρόντος αδύνατη, iv) Σε περίπτωση χρήσης του Οχήματος κατά
παράβαση των διατάξεων του παρόντος ή των διατάξεων του νόμου και των διατάξεων του ΚΟΚ, v) Σε περίπτωση
που ο Μισθωτής παρέχει στην Εκμισθώτρια ψευδή ή ανακριβή στοιχεία. 11.3. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η
Εκμισθώτρια δικαιούται, κατά την απόλυτη επιλογή της, είτε να εμείνει στο παρόν συμφωνητικό είτε να το
καταγγείλει, ζητώντας την πλήρη αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετική ζημίας της. Σε περίπτωση καταγγελίας
του παρόντος συμφωνητικού, η Εκμισθώτρια δικαιούται να ασκήσει όλα εκ της κυριότητας και νομής δικαιώματά της
για την επανάκτηση του Οχήματος, και περαιτέρω καθίστανται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές όλες οι οφειλές του
Μισθωτή που απορρέουν από το παρόν. 11.4. Η πρόωρη λύση της μίσθωσης δεν θίγει τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις των μερών που έχουν γεννηθεί προ της ημερομηνίας λύσης του παρόντος, ιδίως την υποχρέωση του
Μισθωτή περί καταβολής του μισθώματος για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. Κατά την πρόωρη καταγγελία/λύση
του παρόντος, από τον Μισθωτή ή από την Εκμισθώτρια, συνεχίζει ο Μισθωτής να οφείλει
το σύνολο του μισθώματος για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, ήτοι και για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της
μίσθωσης λόγω δίκαιης και εύλογης ποινικής ρήτρας υπέρ της Εκμισθώτριας.
12. Οδική βοήθεια: 12.1. Το Όχημα καλύπτεται με παροχή 24ωρης οδικής βοήθειας, η οποία παρέχεται: α) εντός
νομού, εάν το Όχημα έχει κυβικά κάτω των 250cc, β) πανελλαδικά, εάν το Όχημα έχει κυβικά άνω των 250cc. Η οδικη
βοήθεια δεν παρέχεται σε περίπτωση που ηλεκτρικό όχημα δεν έχει φορτιστεί, ήτοι μένει χωρίς μπαταρία (ο
Μισθωτής έχει την ευθύνη να παραμένει επαρκώς φορτισμένο το ηλεκτρικό Όχημα).
13. Δικαιοδοσία/Εφαρμοστέο δίκαιο: 13.1. Το παρόν συμφωνητικό έχει συνταχθεί και διέπεται από το ελληνικό
δίκαιο. 13.2. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αναφυόμενης από το παρόν διαφοράς, αρμόδια για την επίλυση ορίζονται
αποκλειστικώς τα δικαστήρια της Αθήνας.
ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, συντάχθηκε το παρόν συμφωνητικό σε δύο αντίτυπα, υπογράφηκε όπως ακολουθεί και
κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα αντίτυπο.

2/4

