
Γενικοί Όποι Ενοικίαζηρ 

Πποζόνηα ενοικιαζηή 

Ο ελνηθηαζηήο γηα λα πξνβεί ζηελ ελνηθίαζε νρήκαηνο ζα πξέπεη λα:  

 Έρεη ειάρηζην φξην ειηθίαο 23
1
 εηψλ, κε άδεηα νδήγεζεο ε νπνία λα έρεη εθδνζεί ηνπιάρηζηνλ έλα 

ρξφλν πξηλ, γηα ηηο θαηεγνξίεο νρεκάησλ A,B,C. Γηα φιεο ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο, ζα πξέπεη λα 

είλαη άλσ ησλ 25 εηψλ θαη ε άδεηα νδήγεζεο λα έρεη εθδνζεί ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ 3 ρξφληα. 

 Δηαζέηεη Ειιεληθή, Επξσπατθή (γηα ηηο ρψξεο Ε.Ε.) ή Δηεζλή (γηα ηηο ρψξεο πνπ δελ ππάγνληαη ζηελ 

Ε.Ε.) άδεηα νδήγεζεο. 

Παπαλαβή οσημάηων 

 Ο ελνηθηαζηήο θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ νρήκαηνο ζα πξέπεη λα έρεη καδί ηνπ:  

1. Άδεηα νδήγεζεο ζε ηζρχ 

2. ε πεξίπησζε πνπ ν ελνηθηαζηήο δε δηαζέηεη πηζησηηθή θάξηα κπνξεί λα ελνηθηάζεη φρεκα 

απφ ηηο θαηεγνξίεο A,B,C, εθφζνλ απνδερζεί ηελ αζθάιεηα Μεξηθήο Απαιιαγήο Επζχλεο 

Ζεκηψλ (C.D.W.), πξνθαηαβάιιεη ηελ πξνυπνινγηδφκελε αμία ηεο ελνηθίαζεο θαζψο θαη 

ειάρηζηε ρξέσζε εγγχεζεο πνζνχ
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 Σν φρεκα ζα παξαδνζεί γεκάην θαχζηκα θαη ζα πξέπεη λα επηζηξαθεί γεκάην. ε δηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε ν ελνηθηαζηήο επηβαξχλεηαη κε ηα θαηαλαισζέληα θαχζηκα
3
 θαζψο θαη κε 12€ γηα 

αλεθνδηαζκφ. 

 Με ηελ παξαιαβή ηνπ νρήκαηνο ζα δίλεηαη ζηνλ ελνηθηαζηή ην Μηζζσηήξην πκβφιαην ελνηθίαζεο 

ην νπνίν ζα πξέπεη λα ειέγμεη, λα δηαβάζεη ηνπο επηζπλαπηφκελνπο φξνπο θαη λα ππνγξάςεη. Σν 

Μηζζσηήξην πκβφιαην, ζα παξνπζηάδεη φιεο ηηο ππεξεζίεο / αζθάιεηεο πνπ παξέρνληαη θαζψο θαη 

φπνηεο απφ ηηο επηπξφζζεηεο ππεξεζίεο / αζθάιεηεο ζειήζεη ν ελνηθηαζηήο, κε ηηο αληίζηνηρεο 

ρξεψζεηο. 

 Είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζηελ παξαιαβή ν ελνηθηαζηήο λα ειέγμεη ην φρεκα θαη λα αλαθέξεη 

νπνηαδήπνηε δεκηά ππάξρεη ήδε ζε απηφ ψζηε λα απνθεπρζεί ε ρξέσζε δεκηάο απφ πξνεγνχκελε 

ελνηθίαζε. Ο ελνηθηαζηήο ζα θιεζεί λα ππνγξάςεη ζηελ παξαιαβή θαη επηζηξνθή ηνπ 

νρήκαηνο ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ έγγξαθν γηα ηπρφλ ππάξρνπζεο δεκηέο ζην φρεκα.  

Αζθάλειερ ηηρ Evros Car & Ποζά Εςθύνηρ 

Αζθάλεια ππορ Τπίηοςρ 
Ση θαιχπηεη: 
Καιχπηεη αζθαιηζηηθά ζάλαην θαη ζσκαηηθέο βιάβεο ηξίησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

επηβαηλφλησλ ζην φρεκα ηεο Evros Car (εθηφο ηνπ νδεγνχ ηνπ απηνθηλήηνπ ηεο Evros Car) κέρξη 

ην πνζφ ησλ €1.000,000 αλά άηνκν θαζψο θαη πιηθέο δεκηέο ηξίησλ, κέρξη ην πνζφ ησλ €1.000,000 

αλά δεκηά.  

Ση δελ θαιχπηεη; 
Ζεκηέο ζην φρεκα ηεο Evros Car ,Οιηθή ή κεξηθή θινπή ηνπ απηνθηλήηνπ, πνπ έρνπλ πξνθιεζεί κε 

ππαηηηφηεηα / ακέιεηα ηνπ ελνηθηαζηή ζην φρεκα ηεο Evroscar, ν ελνηθηαζηήο επζχλεηαη κέρξη θαη 

ηελ ζπλνιηθή εκπνξηθή αμία ηνπ νρήκαηνο θαηά ηνλ ρξφλν ηνπ αηπρήκαηνο ή ηεο θινπήο. 

Φαλάξηα θαη θαζξέπηεο  

Σν θάησ κέξνο ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηα ειαζηηθά 

Κινπή πξνζσπηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη επάλσ ή εληφο ηνπ νρήκαηνο ηεο Evros Car. 

Θάλαην ή ζσκαηηθέο βιάβεο ηνπ νδεγνχ ηνπ νρήκαηνο ηεο Evros Car. 

Μικηή Αζθάλεια  

Γνωζηή ωρ: CDW ή LDW ζηελ Απζηξαιία θαη ζηηο ΗΠΑ 

Ση θαιχπηεη: 

                                                             
1 Οη κηζζσηέο ειηθίαο κεηαμχ 21-22 εηψλ ππφθεηληαη ζηελ πξνζαχμεζε Νέσλ Οδεγψλ κε θφζηνο 23€ εκεξεζίσο. 
2 Γηα ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο είλαη απαξαίηεηε ε πηζησηηθή θάξηα. 
3 Εμαξηάηαη απφ ηελ ηζρχνπζα κέζε ηηκή θαπζίκσλ. 



ε πεξίπησζε πνπ ζπκβεί δεκηά ζην φρεκα ηεο Evros Car, ν ελνηθηαζηήο είλαη θαιπκκέλνο γηα ην 

θφζηνο ηεο επηζθεπήο. Παξφια απηά ζα πξέπεη λα πιεξψζεη ην πνζφ επζχλεο γηα δεκηά, πνπ είλαη 

έσο € 600+ΦΠΑ γηα ηηο θαηεγνξίεο απηνθηλήησλ A, B & C, € 675+ΦΠΑ γηα ηηο θαηεγνξίεο 

απηνθηλήησλ D & Ε, € 795+ΦΠΑ θαηεγνξία απηνθηλήηνπ F & G, € 915,00+ΦΠΑ θαηεγνξία 

απηνθηλήηνπ Η, € 1000+ΦΠΑ θαηεγνξία απηνθηλήηνπ I,J, αλεμαξηήησο ππαηηηφηεηαο ηνπ 

ελνηθηαζηή. Σν πνζφ επζχλεο πεξηιακβάλεη έμνδα επηζθεπήο, απνζήθεπζεο θαη απψιεηα ρξήζεο 

απηνθηλήηνπ. 

Ση δελ θαιχπηεη: 

Ζεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ πξφζεζε ή ακέιεηα 

Ζεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ρξήζε ιάζνο θαπζίκνπ 

Ζεκηέο πνπ πξνέθπςαλ απφ αζέηεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο 

Ζεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ ζην θάησ κέξνο, ζηελ νξνθή, ζηελ θεξαία, ζηνπο θαζξέπηεο θαη ηα 

ειαζηηθά ηνπ απηνθηλήηνπ ή θαηά ηε δηάξθεηα πνπ ην απηνθίλεην ηεο Evros Car βξηζθφηαλ ζε 

θαξάβη. 

 

Μεπική Απαλλαγή Εςθύνηρ Ζημιών (C.D.W.)
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Ο ελνηθηαζηήο κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηελ επζχλε ηνπ γηα ηελ λφκηκε ζπκκεηνρή ηνπ ζε θάζε δεκηά ηνπ 

νρήκαηνο: 

1. ζην πνζφ ησλ 471,20€ θαηαβάιινληαο ην πνζφ ησλ 17,36€ αλά εκέξα ελνηθίαζεο γηα ηηο θαηεγνξίεο 

MCMR, EDMR, CCMR, CCMD, CCAR, CCAD, 

2. ζην πνζφ ησλ 682,00€ θαηαβάιινληαο ην πνζφ ησλ 23,56€ αλά εκέξα ελνηθίαζεο γηα ηηο θαηεγνξίεο 

CDMR, CDMD, CDAR, CDAD, IDMR, IDMD, IDAR, IDAD, SDMR, SDAR, CWMR, SWMR, 

SVMR, SVMD, SVAD, IFMR, IFMD, ITMR, 

3. ζην πνζφ ησλ 1.240,00€ θαηαβάιινληαο ην πνζφ ησλ 34,72€ αλά εκέξα ελνηθίαζεο γηα ηηο 

θαηεγνξίεο FDMR, FDAR, PDMR, PDAR, XDMR, XDAR, FVMR, FVMD, FFMR, FFAR, 

XFMR, XFAR  

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε δεκηά δελ νθείιεηαη ζε παξάβαζε ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο (Κ.Ο.Κ.) 

(π.ρ. παξαβίαζε εξπζξνχ ζεκαηνδφηε ή πηλαθίδα STOP, παξάλνκν πξνζπέξαζκα, παξάλνκε ζηάζκεπζε, 

ακέιεηα ηνπ νδεγνχ, νδήγεζε ππφ ηελ επίδξαζε νηλνπλεχκαηνο θιπ) 

Πλήπηρ Απαλλαγή Εςθύνηρ Ζημιών (F.D.W.)
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Αλ ν ελνηθηαζηήο επηζπκεί λα απαιιαγεί απφ ηα παξαπάλσ πνζά ησλ 471,20€, 682,00€ θαη 1.240,00€ 

αληίζηνηρα, ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεη επηπξφζζεηα εκεξεζίσο ην πνζφ ησλ 12,40€ γηα ηηο θαηεγνξίεο 

MCMR, EDMR, CCMR, CCMD, CCAR, CCAD, ην πνζφ ησλ 17,36€ γηα ηηο θαηεγνξίεο CDMR, CDMD, 

CDAR, CDAD, IDMR, IDMD, IDAR, IDAD, SDMR, SDAR, CWMR, SWMR, SVMR, SVMD, SVAD, 

IFMR, IFMD, ITMR, θαη ην πνζφ ησλ 29,76€ γηα ηηο θαηεγνξίεο FDMR, FDAR, PDMR, PDAR, XDMR, 

XDAR, FVMR, FVMD, FFMR, FFAR, XFMR, XFAR. 

εκ.: Οη παξαπάλσ αζθάιεηεο δελ θαιχπηνπλ δεκηέο πνπ έρνπλ πξνθιεζεί: απφ παξαβάζεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο  

Κπθινθνξίαο (Κ.Ο.Κ.), απφ ακέιεηα ηνπ νδεγνχ θαη δεκηέο πνπ έρνπλ πξνθιεζεί ζηα ειαζηηθά, ζηνπο θαζξέπηεο, ζηα 

θαλάξηα, ζην θάησ κέξνο ηνπ ακαμψκαηνο θαζψο θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ. 

Αζθάλεια Κλοπήρ
6
 (Τ.P.)  

Ο ελνηθηαζηήο απαιιάζζεηαη απφ ηελ επζχλε γηα ηελ θινπή ηνπ απηνθηλήηνπ εθφζνλ δερηεί ηνπο ζρεηηθνχο 

φξνπο ηνπ ζπκβνιαίνπ κε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαη θαηαβάιιεη εκεξεζίσο ην πνζφ ησλ: 

 9€ γηα ηηο θαηεγνξίεο MCMR, EDMR, CCMR, CCMD, CCAR, CCAD 

                                                             
4  Η θάιπςε ηεο Μεξηθή Απαιιαγή Επζχλεο Ζεκηψλ δελ ηζρχεη ζε πεξίπησζε ακέιεηαο ηνπ νδεγνχ 
5
 Η θάιπςε ηεο Πιήξεο Απαιιαγή Επζχλεο Ζεκηψλ δελ ηζρχεη ζε πεξίπησζε ακέιεηαο ηνπ νδεγνχ  

6
 Η θάιπςε ηεο Αζθάιεηαο Κινπήο (Σ.Ρ.) δελ ηζρχεη ζε πεξίπησζε ακέιεηαο ηνπ νδεγνχ. 



 11€ γηα ηηο θαηεγνξίεο CDMR, CDMD, CDAR, CDAD, IDMR, IDMD, IDAR, IDAD, SDMR, 

SDAR, CWMR, SWMR, SVMR, SVMD, SVAD, IFMR, IFMD, ITMR 

 19€ γηα ηηο θαηεγνξίεο FDMR, FDAR, PDMR, PDAR, XDMR, XDAR, FVMR, FVMD, FFMR, 

FFAR, XFMR, XFAR 

Παπαλαβή - Επιζηποθή 

 Δσξεάλ ζε νπνηνδήπνηε ππνθαηάζηεκα ηεο Evroscar  ζην θέληξν, ή ζην αεξνδξφκην ηεο ίδηαο πφιεο  

 Εληφο πφιεο ρξέσζε 10 

 Εθηφο πφιεο θαη έσο 60ρικ απφ ην θνληηλφηεξν ππνθαηάζηεκα Evroscar ρξέσζε 30,00€ 

 Εθηφο πφιεο θαη άλσ ησλ 80ρικ απφ ην θνληηλφηεξν ππνθαηάζηεκα Evroscar ελεκεξσζείηε απφ ην 

Κεληξηθφ Σκήκα Κξαηήζεσλ  

 Παξαιαβή / Παξάδνζε εθηφο σξψλ ιεηηνπξγίαο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ Evroscar (22:00 - 07:00), 

ρξέσζε 20€  

Σύζηημα "Μίζθωζε εδώ - Άθηζε εκεί"  

Πξνζθέξεηαη δσξεάλ γηα ειάρηζηε δηάξθεηα ελνηθίαζεο  21 εκεξψλ κεηαμχ ησλ πφιεσλ Θεζζαινλίθε -

 Καβάια - Αιεμαλδξνχπνιε κεηά ηελ έγγξαθε έγθξηζε ηεο Evroscar.  

Ελάσιζηορ σπόνορ ενοικίαζηρ 

Μία εκέξα. Με ηελ ιήμε 25ψξνπ ν ελνηθηαζηήο ζα επηβαξχλεηαη κε ην θφζηνο κίαο αθφκα εκέξαο. 

Επιπλέον Οδηγόρ (A.D.) 

Πξφζζεηε επηβάξπλζε γηα θάζε επηπιένλ νδεγφ: 5€ εκεξεζίσο 

Έξοδα θακέλος αηςσήμαηορ 

Ο ελνηθηαζηήο επηβαξχλεηαη κε 15€ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ππαηηηφηεηάο ηνπ. Σν πνζφ απηφ δελ 

επηζηξέθεηαη. 

Έξοδα διασείπιζηρ παπαβάζεων 

Ο ελνηθηαζηήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πιεξσκή ησλ πξνζηίκσλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ παξαβάζεηο 

ηνπ Κ.Ο.Κ. θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ελνηθίαζεο ηνπ απηνθηλήηνπ. ε πεξίπησζε πνπ δελ θαηαβιεζνχλ απφ ηνλ 

ελνηθηαζηή θαη ρξεηαζηεί κεζνιάβεζε ηεο εηαηξείαο Evroscar γηα ηελ πιεξσκή ηνπο, ζα ππάξμεη επηβάξπλζε 

20€ πέξαλ ηνπ θφζηνπο παξάβαζεο (Έμνδα δηαρείξηζεο παξαβάζεσλ). 

Αθαίπεζη πινακίδων 

ε πεξίπησζε αθαίξεζεο πηλαθίδσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ελνηθίαζεο, ν ελνηθηαζηήο ζα ρξεψλεηαη ηελ 

ελνηθίαζε κέρξη ηελ παξαιαβή ησλ πηλαθίδσλ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία.  

Απώλεια ή καηαζηποθή κλειδιού 

ε πεξίπησζε απψιεηαο ή θαηαζηξνθήο θιεηδηνχ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ελνηθίαζεο, ηφηε ν ελνηθηαζηήο ζα 

πξέπεη λα θαηαβάιιεη αληίζηνηρα ηα παξαθάησ πνζά: 

 99,20€ - 248,00€ γηα ηηο θαηεγνξίεο MCMR, EDMR, CCMR, CCMD, CCAR, CCAD 

 124,00€ - 310,00€ γηα ηηο θαηεγνξίεο CDMR, CDMD, CDAR, CDAD, IDMR, IDMD, IDAR, 

IDAD, SDMR, SDAR, CWMR, SWMR, SVMR, SVMD, SVAD, IFMR, IFMD, ITMR 

 248,00€ - 434,00€ γηα ηηο θαηεγνξίεο FDMR, FDAR, PDMR, PDAR, XDMR, XDAR, FVMR, 

FVMD, FFMR, FFAR, XFMR, XFAR 



Αξεζοςάπ
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Είδνο Κφζηνο αλά εκέξα 

 

Παηδηθφ θάζηζκα (απφ 0 κελψλ) 5€ 

 

Αιπζίδεο ρηνληνχ 5€ 

 

Navigation System  5€ 

Πολιτική ακύρωσης κράτησης  

Για ακυρώςεισ ή τροποποιήςεισ κρατήςεων πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ν ελνηθηαζηήο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο 

οι οποίεσ πραγματοποιοφνται μζχρι και 30 ημζρεσ πριν την ημερομηνία, ζναρξησ του ςυμβολαίου δεν 
υπάρχει καμία χρζωςη θαη τυχόν προκαταβολζσ8 επιςτρζφονται ε πεξίπησζε αθχξσζεο θξάηεζεο, ζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ 30 ηπρφλ πξνθαηαβνιέο δελ επηζηξέθνληαη. Οη αθπξψζεηο πξέπεη λα 

απνζηέιινληαη γξαπηψο ζηελ Evroscar rental ΑΦΟΘ ΥΑΜΟΤ Ο.Ε. Λεσθ. Δεκνθξαηίαο αξ.67 ή ζην θαμ: 

2551088348ή ζην email:evroscar@gmail.com 

ε πεξίπησζε αθχξσζεο θάπνηαο θξάηεζεο, πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ν ελνηθηαζηήο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο, 

ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ 15 εκεξψλ απφ ηελ πξνβιεπφκελε εκεξνκελία ελνηθίαζεο, ε Evroscar 

δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ ελνηθηαζηή ηελ θαηαβνιή αθπξσηηθνχ ηέινπο αμίαο 10,00€ αλά θξάηεζε.  

No-show 

ε πεξίπησζε πνπ ν ελνηθηαζηήο δελ παξαιάβεη ην απηνθίλεην ηε ζπκθσλεζείζα εκέξα θαη ψξα ρσξίο 

πξνεγνχκελε έγγξαθε ή ηειεθσληθή εηδνπνίεζε, ε Evroscar ζα αθπξψλεη ηελ θξάηεζε κεηά ηελ πάξνδν 2 

σξψλ. Η Evroscar δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ρξεψζεη ηνλ ελνηθηαζηή κε κία εκέξα ελνηθίαζεο ηεο ίδηαο 

θαηεγνξίαο απηνθηλήηνπ πνπ αθνξά ε θξάηεζε. 

Εζωηεπικό αςηοκινήηος 

ε πεξίπησζε πνπ ην φρεκα επηζηξαθεί κε ιεθέδεο πνπ απαηηνχλ βηνινγηθφ θαζαξηζκφ, (π.ρ. ηξίρσκα, 

άκκνο θ.α. ζηα θαζίζκαηα ή ζην πάησκα, ζην πνξη-κπαγθάδ θιπ), ν ελνηθηαζηήο επηβαξχλεηαη κε ην πνζφ 

ησλ 80€. ε πεξίπησζε θζνξάο κε ππαηηηφηεηα ηνπ ελνηθηαζηή (πρ θάςηκν) ζα ππάξμεη αληίζηνηρε ρξέσζε 

αλαιφγσο ηεο δεκηάο. 

Μεηαθοπά με πλοίο 

ε πεξίπησζε κίαο ελνηθίαζεο κεηαμχ λεζηψλ, ν ελνηθηαζηήο νθείιεη λα επηζηξέςεη ην φρεκα ζην 

ππνθαηάζηεκα παξαιαβήο, δηαθνξεηηθά φια ηα έμνδα κεηαθνξάο επηβαξχλνπλ ηνλ ίδην. ε πεξίπησζε 

κεραληθήο βιάβεο ή αηπρήκαηνο, ν ελνηθηαζηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κεηαθέξεη ην απηνθίλεην ζε έλα 

ππνθαηάζηεκα Evroscar (εθηφο λεζηνχ) κε δηθά ηνπ έμνδα. Καηά ηελ δηάξθεηα κεηαθνξάο ηνπ απηνθηλήηνπ 

κε πινίν, δελ ηζρχνπλ νη αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο. 

Εκμίζθωζη εκηόρ ζςνόπων 

Ο ελνηθηαζηήο ρξεηάδεηαη ηελ έγγξαθε έγθξηζε ηεο Evroscar Ειιάδνο εάλ επηζπκεί λα βγεη απφ ηα Ειιεληθά 

ζχλνξα κε ην φρεκα ηεο Evroscar θαη λα δηαζέηεη πξνζσπηθή πηζησηηθή θάξηα γηα εγγχεζε. Σν θφζηνο 

ρνξήγεζεο πξάζηλεο θάξηαο θαη νδηθήο βνήζεηαο επηβαξχλνπλ ηνλ ίδην. . ε πεξίπησζε κεραληθήο βιάβεο ή 

                                                             
7 *Σα αμεζνπάξ δηαηίζεληαη κφλν κεηά απφ θξάηεζε- Η ρξέσζε κπνξεί λα αιιάμεη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε. 
8
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Πάζρα θαη Αξγηψλ) δελ επηζηξέθνληαη 

 



αηπρήκαηνο, ν ελνηθηαζηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κεηαθέξεη ην απηνθίλεην κέρξη ηα ζχλνξα κε δηθά ηνπ 

έμνδα 

Επέκηαζη ενοικίαζηρ 

Εάλ ν ελνηθηαζηήο επηζπκεί λα θξαηήζεη ην ελνηθηαδφκελν φρεκα πεξηζζφηεξν απφ ηελ πεξίνδν πνπ ήδε έρεη 

ζπκθσλήζεη, ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεη εγγξάθσο κε ην ππνθαηάζηεκα ηεο Evroscar απφ φπνπ παξέιαβε 

ην φρεκα γηα λα ζεκεησζεί ε παξάηαζε ηεο ελνηθίαζεο θαη λα ππνγξαθεί ην λέν Μηζζσηήξην πκβφιαην. 

Τπόποι πληπωμήρ 

Η Evroscar δέρεηαη ηηο αθφινπζεο πηζησηηθέο / ρξεσζηηθέο θάξηεο: Visa, Mastercard American Express, 

Diners Club, ε πεξίπησζε επηινγήο ηξφπνπ πιεξσκήο κε πηζησηηθή θάξηα κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο, 

πξνζσξηλά γίλνληαη δεθηέο κφλν νη πηζησηηθέο θάξηεο VISA θαη MASTERCARD. ε πεξίπησζε επηινγήο 

ηξφπνπ πιεξσκήο κε κεηξεηά θαη γηα ελνηθηάζεηο θαηεγνξίαο απηνθηλήησλ άλσ ησλ MCMR, EDMR, 

CCMR, CCMD, CCAR, CCAD ε Evroscar δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη κέζσ ηνπ ηκήκαηνο 

Κξαηήζεσλ, ηελ πξνπιεξσκή ελνηθίαζεο είηε κε πηζησηηθή θάξηα είηε κε θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθφ 

ινγαξηαζκφ πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη, πξηλ ηελ παξαιαβή ηνπ απηνθηλήηνπ. 

Φ.Π.Α. - 24% 

Διεςκπινίζειρ 

Οη παξαπάλσ ηηκέο πεξηιακβάλνπλ Φ.Π.Α.  

Οη παξαπάλσ ηηκέο δελ πεξηιακβάλνπλ Φφξν Αεξνδξνκίνπ (A.S.C.) ζε πεξίπησζε παξαιαβήο απφ Αεξνδξφκην. 

Όια ηα πξφζηηκα θαη δηνηθεηηθέο πνηλέο επηβαξχλνπλ ηνλ ελνηθηαζηή. 

Οη ηηκέο θαη νη φξνη ελνηθίαζεο κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ ρσξίο πξνεηδνπνίεζε.  

Σπρφλ πξνθαηαβνιέο πνπ έρνπλ δνζεί γηα Κξαηήζεηο γηα ηνπο κήλεο Θνχιην - Αχγνπζην  – επηέκβξην θαη ηελ πεξίνδν 

ησλ ενξηψλ (Υξηζηνχγελλα – Πξσηνρξνληά – Πάζρα) δελ επηζηξέθνληαη 

Αξκφδηα γηα νπνηαδήπνηε επίιπζε δηαθνξψλ είλαη ηα Δηθαζηήξηα Αιεμαλδξνχπνιεο. 


