Γενικοί Όροι Μίσθωσης
Σημαντικά Έγγραφα
Ο μισθωτής και όλοι οι εγκεκριμένοι οδηγοί πρέπει να κατέχουν ένα πλήρες, ισχύον δίπλωμα οδήγησης,
ισχύος τουλάχιστον ενός έτους και να το επιδείξουν μαζί με ένα δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας παραλαβής του οχήματος. Περαιτέρω, οι εξής όροι τυγχάνουν εφαρμογής ανάλογα
με την χώρα έκδοσης του διπλώματος οδήγησης.
Κοινοτικά Διπλώματα Οδήγησης (ΕΕ)
Διπλώματα οδήγησης σε ισχύ προερχόμενα απ’ όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ γίνονται δεκτά.
Όλα τα λοιπά διπλώματα
Διπλώματα οδήγησης εκτυπωμένα σε μη ρωμαϊκό αλφάβητο (αραβικά, ιαπωνικά, και κυριλλικά) πρέπει να
συνοδεύονται από μία ισχύουσα Διεθνή Άδεια Οδήγησης.
Δίπλωμα Οδηγού από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συμπληρώνεται από ένα διεθνές δίπλωμα
οδηγού.
Φωτοαντίγραφα, ψηφιακές άδειες, άδειες σπουδών και άδειες οδήγησης με περιορισμούς οδήγησης δεν θα
γίνονται δεκτές.
Ηλικιακοί Περιορισμοί
Συγκεκριμένοι κανονισμοί εφαρμόζονται όσον αφορά στην ελάχιστη ηλικία και κατοχή διπλώματος οδηγού,
οι οποίοι δύνανται να εντοπιστούν και να αναγνωστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης ανάλογα
με το κρατηθέν όχημα. Βασικά, η ελάχιστη ηλικία για κάθε οδηγό είναι τα 21 έτη (υπό την προϋπόθεση
κατοχής διπλώματος οδήγησης για τουλάχιστον 1 έτος). Παρέκκλιση από τον περιοριστικό όρο περί
ελάχιστης ηλικίας είναι δυνατή αναλόγως του οχήματος.
Στην Ελλάδα, εφαρμόζονται οι εξής κανόνες περί της ελάχιστης ηλικίας και της κατοχής διπλώματος
οδηγού:

Ελάχιστη Ηλικία Προϋποθέσεις
διπλώματος

κατοχής Κατηγορία Αυτοκινήτου

21

Κατοχή
ισχύοντος MCMR, MDMR, EDMR, CCMR, MDAR, EDAR, CCAR, EXAR,
διπλώματος για 1 έτος
EFMR, MTMR, ETMR, MTAR, ETAR, CDMR, CDAR, CDAE,
CWMR, CWAR, CFMR, CFAR

25

Κατοχή
ισχύοντος CXMR, IDMR, SDMR, SXMR, CXAR, IDAR, IFAR, IFMR, SDAR,
διπλώματος για 3 έτη
SQAR, SXAR, PDAR, PSAR, SWMR, SWAR, SVMR, FVMR, SVAR,
SFMR, FFMR, PFMR, JFAR, SFAR, FFAR, RFAR, PFAR, PQAR,
XFAR, XFAX, CTAR, ITAR, XTAR

Πρόσθετη χρέωση επιβάλλεται σε νέους οδηγούς κάτω των 23 ετών.
Πληροφορίες Τιμολόγησης
Γενικά
Όλες οι πιστωτικές κάρτες από διεθνώς αναγνωρισμένες εταιρείες έκδοσης πιστωτικών καρτών - όπως π.χ.
η American Express, η Eurocard/Mastercard, η Diners Club, η Visa και οι χρεωστικές κάρτες (Visa Electron,
Mastercard) είναι αποδεκτές ως μέσα πληρωμής ενώ τυχόν πιστωτικές κάρτες τρίτων ή προπληρωμένες
κάρτες δεν γίνονται δεκτές. Το μέσο πληρωμής (κάρτα) πρέπει να έχει εκδοθεί στο όνομα του οδηγού.
Πρέπει να επιδειχθεί κατά το χρόνο της παραλαβής του οχήματος και να είναι σε ισχύ στο εν λόγω χρονικό
σημείο.
Η κάρτα εξυπηρέτησης “Sixt CarExpress Servicecard (Κύκλος Προνομίων)” γίνεται δεκτή αποκλειστικά σε
συνδυασμό με μία ισχύουσα Πιστωτική Κάρτα.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι πληρωμές με πιστωτική κάρτα δύνανται να απαιτούν χρήση του PIN της
πιστωτικής κάρτας.
Μία προκαταβολική έγκριση χρέωσης λαμβάνεται για το επιλεγέν μέσο πληρωμής ως εγγύηση. Το ακριβές
ποσό πληρωμής καθορίζεται κατά την ανάληψη του οχήματος διότι το ύψος του ποσού εξαρτάται από το
όχημα (το μίσθωμα συν το οφειλόμενο ποσό σε περίπτωση μη απαλλαγής από ευθύνη και ποσό για ένα πλήρες
γέμισμα της δεξαμενής καυσίμων. Λοιπές χρεώσεις είναι πιθανές). Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν
δεχόμαστε προπληρωμένες κάρτες.
Για να ενοικιάσουν ένα από τα εξής οχήματα, οι πελάτες πρέπει να επιδείξουν δύο πιστωτικές/χρεωστικές
κάρτες: PDAR, PFAR, PQAR, XFAR, XFAX, XTAR.

Προκαταβολική Έγκριση Χρέωσης

ΕΥΡΩ

Κωδικός ΗΣΚ (CRS)
MDMR, EDMR, CCMR, MDAR, EDAR, CCAR, EFMR, Μίσθωμα (Τιμή Ενοικίασης) + 800,00
MTMR, MTAR
CDMR, CXMR, IDMR, SDMR, EXAR, CDAR, CXAR, CDAE,
IDAR, SDAR, CWMR, SWMR, CWAR, SWAR, SVMR, Μίσθωμα (Τιμή Ενοικίασης) + 1.000,00
SVAR, CFMR, IFMR, CFAR, IFAR, JFAR, ETAR, CTAR
SXMR, SQAR, SXAR, FVMR, SFMR, FFMR, SFAR, FFAR,
RFAR
PDAR, PSAR, PFMR, PFAR, PQAR

Μίσθωμα (Τιμή Ενοικίασης) + 1.250,00

XFAR, XTAR

Μίσθωμα (Τιμή Ενοικίασης) + 2.000,00

XFAX

Μίσθωμα (Τιμή Ενοικίασης) + 3.000,00
Μίσθωμα (Τιμή Ενοικίασης) + 4.000,00

Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής δεν παραλάβει το όχημα κατά την ημερομηνία και ώρα έναρξης της
ενοικίασης χωρίς γραπτή ή τηλεφωνική συνομιλία, η SIXT θα ακυρώσει την κράτηση μετά από 3 ώρες.
Ειδικές πληροφορίες περί ενοικίασης κατά τη στιγμή της κράτησης
Τιμές σε περίπτωση Προεξόφλησης
Τιμολόγιο επί Προεξόφλησης - “Πληρώστε τώρα”
Όταν η κράτηση γίνεται με βάση τιμή σε περίπτωση προεξόφλησης, με την πληρωμή θα χρεωθεί αυτόματα
το συνολικό ποσό/τιμή ενοικίασης (συμπεριλαμβανομένων έξτρα παροχών και χρεώσεων της κράτησης),
πριν από τη χρονική περίοδο της ενοικίασης. Ο οδηγός και ο τρόπος πληρωμής οριστικοποιούνται κατά το
χρόνο της κράτησης και δεν δύνανται να αλλάξουν. Η επιβεβαιωμένη πιστωτική κάρτα πρέπει να είναι σε
ισχύ και διαθέσιμη για επίδειξη κατά την ανάληψη/παραλαβή του οχήματος. Όλα τα επιπλέον κόστη που
προκύπτουν κατά τη διάρκεια της ενοικίασης του αυτοκινήτου θα χρεωθούν στην εν λόγω πιστωτική κάρτα.
Σημείωμα για επιστροφή του χρεωθέντος ποσού δεν εκδίδεται σε περίπτωση μη ανάληψης/μη παραλαβής
του οχήματος, καθυστέρησης ανάληψης/παραλαβής του ή επιστροφής του νωρίτερα από τη λήξη της
διάρκειας ενοικίασης.
Αλλαγή Κράτησης
Μία κράτηση μπορεί να αλλάξει έως και 48 ώρες πριν από την έναρξη της ενοικίασης (ανάλογα με τη
διαθεσιμότητα) έναντι χρέωσης αλλαγής κράτησης ποσού 10,24 ΕΥΡΩ. Τυχόν ποσό ήδη εξοφληθέν έναντι της
ενοικίασης δεν θα επιστρέφεται. Ούτε θα επιστραφεί τυχόν ποσό διαφοράς σε περίπτωση που η εν λόγω
αλλαγή έχει ως αποτέλεσμα μικρότερο κόστος ενοικίασης.

Ακύρωση
Μία κράτηση μπορεί να ακυρωθεί πριν από την έναρξη της ενοικίασης. Στην περίπτωση ακύρωσης, το
προκαταβληθέν ποσό πληρωμής έναντι της ενοικίασης επιστρέφεται δεδομένης μίας χρέωσης λόγω
ακύρωσης, που θα παρακρατηθεί και ισούται με το κόστος της ενοικίασης (συμπεριλαμβανομένων τυχόν
έξτρα παροχών και χρεώσεων) για 3 ημέρες ενοικίασης κατ’ ανώτατο όριο. Οι ακυρώσεις μπορούν να γίνουν
διαδικτυακά online ή εγγράφως και πρέπει να απευθύνονται στον εξής παραλήπτη: Κεντρικά Γραφεία Sixt
Ελλάς, Lion Rental ΑΕ, Γερμανικής Σχολής Αθηνών 10, 151 23 Μαρούσι, Ελλάδα. Τηλέφωνο: +30 211 95 50 000,
E-mail: reservations@sixt.gr
Μη Εμφάνιση
Στην περίπτωση που το κρατηθέν όχημα δεν παραληφθεί στον συμφωνηθέντα χρόνο, το ήδη καταβληθέν ποσό
της ενοικίασης (μίσθωμα) παρακρατείται στο σύνολό του.
Όροι Προστασίας
Από την προστασία εξαιρείται η χρήση του οχήματος για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.
Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση απόκλισης από τις συνήθεις χρήσεις του οχήματος (π.χ. υπερφόρτωση) ή με
προσωπική αστοχία του οδηγού (π.χ. κατανάλωση αλκοόλ ή/και ναρκωτικών). Κάθε προστασία ως μέρος της
σύμβασης μίσθωσης θα καταστεί άκυρη, ιδίως εάν ένας μη εξουσιοδοτημένος οδηγός έχει χρησιμοποιήσει
το όχημα ή εάν ο οδηγός του οχήματος δεν διαθέτει την απαιτούμενη άδεια οδήγησης τη στιγμή του
γεγονότος που οδήγησε στην αξίωση.
Οι ζημιές στο κάτω μέρος του πλαισίου του οχήματος θα χρεώνονται απευθείας στον πελάτη και δεν
καλύπτονται από καμία κάλυψη.
Ασφάλιση Τρίτων (ΑΤ)
Προστατευτική κάλυψη για το μισθωμένο όχημα συμπεριλαμβάνει Ευθύνη έναντι Τρίτων ανώτατου ποσού
κάλυψης 1.220.000,00 ΕΥΡΩ για υλικές ζημίες και 1.220.000,00 ΕΥΡΩ για σωματικές βλάβες.
Η ασφαλιστική προστασία αποκλείεται σε περίπτωση χρήσης του οχήματος για τη μεταφορά επικίνδυνων
εμπορευμάτων. Κάθε προστασία ως τμήμα του συμβολαίου μίσθωσης θα ακυρωθεί, ιδίως, εάν ένας μη
εξουσιοδοτημένος οδηγός χρησιμοποιήσει το όχημα, ή εάν ο οδηγός του οχήματος δεν κατέχει το
απαιτούμενο δίπλωμα οδήγησης κατά το χρόνο πρόκλησης του συμβάντος που αποτελεί αιτία έγερσης
αξίωσης.
Ασφαλιστική Κάλυψη σε περίπτωση Απώλειας/Ζημίας- Απαλλαγή (LDW)
Ασφαλιστική Κάλυψη επί απώλειας/ζημίας-απαλλαγή (συμπεριλαμβανομένης της ασφαλιστικής προστασίας
από κλοπή) απαλλάσσει εν μέρει τους οδηγούς του οχήματος από την ευθύνη τους σε περίπτωση ζημίας ή
κλοπής.

Εάν η εν λόγω ασφαλιστική κάλυψη (LDW) γίνει δεκτή, ο πελάτης ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για τα
εξής ποσά:
800,00 ΕΥΡΩ: MCMR, MDMR, EDMR, CCMR, FDMR, MCAR, MDAR, EDAR, CCAR, FDAR, MTMR, MTAR, EFMR,
MDAE, EDAE, MTAE
1.000,00 ΕΥΡΩ: EXMR, CDMR, CXMR, IDMR, SDMR, EXAR, CDAR, CXAR, IDAR, SDAR, CWMR, SWMR, CWAR, SWAR,
SVMR, SVAR, CFMR, IFMR, CFAR, IFAR, JFAR, ETMR, ETAR, CTAR, ITAR, CDAE, CFAH
1.250,00 ΕΥΡΩ: FDAR, FFAR, FFMR, FVMR, RFAR, SFAR, SFMR, SQAR, SXAR, SXMR
3.000,00 ΕΥΡΩ: PDAR, PQAR, PSAR, PFMR, PFAR, PDAE, PFAE, PFAH, PJAH
4.000,00 ΕΥΡΩ: XFAR
6.500,00 ΕΥΡΩ: XFAX, XJAR, XTAR, XSAE
Εξαιρούνται της καλύψεως ζημίες σε ελαστικά και παράθυρα.
Εάν η ασφαλιστική κάλυψη LDW δεν γίνει δεκτή, ο πελάτης θα ευθύνεται για την πλήρη αξία του αυτοκινήτου.
Ανώτατη Κάλυψη (Top Cover) LDW (BE)
Εάν η κάλυψη LDW ήδη συμπεριλαμβάνεται στις τιμές της ενοικίασης, ο μισθωτής μπορεί να επιλέξει την
Ανώτατη Κάλυψη LDW προκειμένου να μειώσει/περιορίσει την ευθύνη του σε περίπτωση πιθανής μη
απαλλαγής του.
Εάν η Ανώτατη Κάλυψη LDW γίνει δεκτή, ο πελάτης ευθύνεται αποκλειστικά για τα εξής ποσά:
300,00 ΕΥΡΩ: MCMR, MDMR, EDMR, CCMR, FDMR, MCAR, MDAR, EDAR, CCAR, FDAR, MTMR, MTAR, EFMR, MDAE,
EDAE, MTAE
400,00 ΕΥΡΩ: EXMR, CDMR, CXMR, IDMR, SDMR, EXAR, CDAR, CXAR, IDAR, SDAR, CWMR, SWMR, CWAR, SWAR,
SVMR, SVAR, CFMR, IFMR, CFAR, IFAR, JFAR, ETMR, ETAR, CTAR, ITAR, CDAE, CFAH
550,00 ΕΥΡΩ: FDAR, FFAR, FFMR, FVMR, RFAR, SFAR, SFMR, SQAR, SXAR, SXMR
1.500,00 ΕΥΡΩ: PDAR, PQAR, PSAR, PFMR, PFAR, PDAE, PFAE, PFAH, PJAH
2.000,00 ΕΥΡΩ: XFAR
3.500,00 ΕΥΡΩ: XTAR, XFAX, XJAR, XSAE

(Ανώτατη Κάλυψη LDW = BE)
Υπέρτατη Κάλυψη (Super Top) LDW (BF)
Εάν η κάλυψη LDW ήδη συμπεριλαμβάνεται στις τιμές της ενοικίασης, ο μισθωτής μπορεί να επιλέξει την
Υπέρτατη Κάλυψη LDW προκειμένου να μειώσει/περιορίσει την ευθύνη του σε περίπτωση πιθανής μη
απαλλαγής του.
Εάν η Υπέρτατη Κάλυψη LDW γίνει δεκτή, ο πελάτης ευθύνεται αποκλειστικά για τα εξής ποσά:

0,00 ΕΥΡΩ: MCMR, MDMR, EDMR, EXMR, CCMR, CDMR, FDMR, MCAR, MDAR, EDAR, EXAR, CCAR, CDAR, FDAR,
CWMR, CWAR, EFMR, CFMR, CFAR, MTMR, ETMR, MTAR, ETAR, MDAE, EDAE, CDAE, MTAE
70,00 ΕΥΡΩ: CXMR, IDMR, SDMR, SXMR, CXAR, IDAR, SDAR, SXAR, SQAR, SWMR, SWAR, SVMR, FVMR, SVAR,
IFMR, FFMR, SFMR, IFAR, JFAR, SFAR, FFAR, RFAR, CTAR, ITAR, CFAH
500,00 ΕΥΡΩ: PDAR, PQAR, PSAR, PFMR, PFAR, PDAE, PFAE, PFAH, PJAH
800,00 ΕΥΡΩ: XFAR
1.500,00 ΕΥΡΩ: XFAX, XTAR, XJAR, XSAE
Κάλυψη Ελαστικών και Παρμπρίζ (TG)
Η κάλυψη ελαστικών και υαλικών παρέχει ασφαλιστική προστασία για ζημίες σε ελαστικά, παρμπρίζ,
πλευρικά παράθυρα και στο οπίσθιο παράθυρο (του πορτ μπαγκάζ) με έκπτωση ΕΥΡΩ 0,00.
Εάν η ασφαλιστική προστασία δεν γίνει δεκτή, ο πελάτης θα ευθύνεται για την πλήρη έκταση της ζημίας.
Η εν λόγω κάλυψη (GT) δεν μπορεί να επιλεγεί για την κατηγορία αυτοκινήτων PSAR, PFMR, XFAR, XFAX,
XTAR, XJAR και XSAE.
Ατομική Προστασία σε περίπτωση Ατυχήματος (PAP)
Επιλέγοντας ατομική προστασία σε περίπτωση ατυχήματος, η προστασία μπορεί επίσης να επεκταθεί στην
κάλυψη των συνεπειών ενός ατυχήματος.
Επιλέγοντας ατομική προστασία σε περίπτωση ατυχήματος, το όριο της ευθύνης είναι: ΕΥΡΩ 15.000,00 για
αναπηρία, ΕΥΡΩ 15.000,00 για θάνατο.
Οδική Προστασία (BC)
Η παρεχόμενη οδική προστασία μας είναι μία διευρυμένη αναλυτική προστασία κατά τη διάρκεια της
ενοικίασης αυτοκινήτου στην Ελλάδα και προστατεύει τον δικαιούχο του συμβολαίου έναντι υψηλών εξόδων
σέρβις και επισκευής για τις ακόλουθες περιπτώσεις:
1) Κλειδί μέσα σε κλειδωμένο όχημα: στην περίπτωση που το κλειδί έχει κλειδωθεί στο εσωτερικό του
οχήματος, η Sixt θα αναλάβει τα έξοδα ξεκλειδώματος του οχήματος και ρυμούλκησής του και παροχής ενός
οχήματος προς αντικατάσταση.
2) Βλάβη προκληθείσα λόγω έλλειψης καυσίμων: στην περίπτωση βλάβης λόγω εξάντλησης καυσίμων, η Sixt
θα αναλάβει τα έξοδα για την παροχή συνδρομής προς αποκατάσταση της βλάβης και για τα καύσιμα που
απαιτούνται
για
τη
συνέχιση
του
ταξιδιού.
3) Παροχή βοήθειας λόγω εξάντλησης μπαταρίας: στην περίπτωση παροχής βοήθειας για την εκκίνηση του
οχήματος, η Sixt θα αναλάβει τα έξοδα για την παροχή βοήθειας (από τον κατασκευαστή του οχήματος ή από
κάποιον εκ των συνεργατών του).

4) Ακινητοποίηση του Οχήματος: στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η μετακίνηση του οχήματος (π.χ.
λόγω δυσχερών οδικών συνθηκών κατά τη διάρκεια του χειμώνα). Η Sixt θα αναλάβει τα έξοδα ρυμούλκησης
του
οχήματος
και
παροχής
οχήματος
προς
αντικατάστασή
του.
5) Όχημα με δυσλειτουργία λόγω ακατάλληλου καυσίμου: Η Sixt θα αναλάβει τα έξοδα ρυμούλκησης του
οχήματος, καθαρισμού της δεξαμενής καυσίμων και αναπλήρωσης καυσίμων.
Όλες οι υπηρεσίες δύνανται να παραγγελθούν αποκλειστικά διά έγερσης απευθείας αξίωσης προς την Sixt
Ελλάδος. Θα καθορίσουμε τον τύπο και την έκταση της υπηρεσίας που απαιτείται προκειμένου να
εξασφαλίσουμε ότι ο πελάτης μπορεί να συνεχίσει το ταξίδι του. Εάν προκύψει οποιαδήποτε ζημία στο
μισθωμένο όχημα, η οποία δεν καλύπτεται από τη Sixt εντός του πλαισίου εφαρμογής και κάλυψης της Οδικής
Προστασίας, ο μισθωτής ευθύνεται για τη σχετική ζημία.
Η οδική προστασία παρέχεται 24 ώρες ημερησίως/ 7 ημέρες εβδομαδιαίως (365 ημέρες ετησίως).
Προστασία Εσωτερικού (Σαλονιών) Οχήματος
Επιλέγοντας την ασφαλιστική προστασία για το εσωτερικό του οχήματος, η ευθύνη στην περίπτωση
λεκιάσματος ή ζημίας στο εσωτερικό του οχήματος (σαλόνια) μπορεί να μειωθεί σ’ ένα προκαθορισμένο
εκπεστέο ποσό.
Διασυνοριακές ενοικιάσεις και γεωγραφικοί περιορισμοί
Οι διασυνοριακές ενοικιάσεις δεν επιτρέπονται.
Η μετακίνηση με επιβατικά πλοία μεταξύ των ελληνικών νησιών επιτρέπεται. Κατά τη διάρκεια της
παραμονής στο πλοίο, όλες οι ασφαλιστικές προστασίες παύουν να ισχύουν, μπορείτε να αγοράσετε
αντίστοιχη ασφαλιστική προστασία στο γραφείο κρατήσεων και πωλήσεων.
Σε περίπτωση παραβίασης των διασυνοριακών και γεωγραφικών περιορισμών όλες οι προστασίες παύουν να
ισχύουν.
Επιπλέον Παροχές
Επιπλέον εξαρτήματα δύνανται να κρατηθούν άνευ υποχρεώσεως και δεδομένης της διαθεσιμότητάς τους.

Ενοικιάσεις Μονής Κατεύθυνσης (άνευ επιστροφής στο σημείο παραλαβής)
Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον τοπικό σταθμό ενοικιάσεων Sixt ή με την ανοιχτή γραμμή
επικοινωνίας μας.
Η ασφαλιστική προστασία δεν καλύπτει τυχόν έξοδα μεταφοράς του οχήματος πίσω στην ενδοχώρα. Σε
περίπτωση ζημίας ή ατυχήματος, ο μισθωτής ευθύνεται και υποχρεούται να κανονίσει τη μεταφορά του
οχήματος πίσω στο υποκατάστημα της Sixt και φέρει τυχόν συναφή έξοδα.
Ενοικιάσεις μονής κατεύθυνσης (άνευ επιστροφής στο σημείο παραλαβής) ανάμεσα σε σημεία λειτουργίας
γραφείων Sixt στην Ελλάδα επιτρέπονται υπό προϋποθέσεις ανάλογα με το τιμολόγιο.

Ενοικιάσεις μονής κατεύθυνσης (άνευ επιστροφής στο σημείο παραλαβής) μοτοσυκλετών δεν επιτρέπονται.
Διεθνείς ενοικιάσεις μονής κατεύθυνσης δεν επιτρέπονται.
Στην περίπτωση μη ανακοινωθεισών και μη εξουσιοδοτημένων ενοικιάσεων μονής κατεύθυνσης (άνευ
επιστροφής στο σημείο παραλαβής), διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε πρόσθετη αμοιβή.
Σύστημα Πλοήγησης
Συστήματα πλοήγησης είναι διαθέσιμα με έξτρα χρέωση.
Προσθήκη Οδηγού
Πρόσθετη χρέωση επιβάλλεται για τον δεύτερο οδηγό, του οποίου τα στοιχεία σημειώνονται στο έντυπο
ενοικίασης μόνο εάν ο δεύτερος οδηγός επιδείξει ένα ισχύον δίπλωμα οδήγησης.
Βρεφικά και παιδικά καθίσματα
Βρεφικά καθίσματα, παιδικά καθίσματα και συστήματα ανύψωσης καθισμάτων διατίθενται με έξτρα χρέωση.
Αναπλήρωση καυσίμων οχήματος
Όλα τα οχήματα εφοδιάζονται με πλήρη ποσότητα καυσίμων στη δεξαμενή τους, η οποία θα πρέπει να
αναπληρωθεί πριν από την επιστροφή του οχήματος στη Sixt, άλλως οι τρέχουσες τιμές ανά λίτρο
πετρελαίου ή ντίζελ θα χρεωθούν πλέον ενός ποσού χρέωσης για την αναπλήρωση του καυσίμου.
Εάν το επιθυμείτε, θα αναπληρώνετε το καύσιμο του οχήματος ανάλογα με τις τρέχουσες διαθέσιμες
συνθήκες, μετά την επιστροφή του στο σταθμό.
Εναλλακτικά, δύνασθε να αγοράσετε μία πλήρη ποσότητα καυσίμου για πλήρες γέμισμα της δεξαμενής
καυσίμων του οχήματος κατά το χρόνο της κράτησης ή κατά το χρόνο της ενοικίασης σε ανταγωνιστική τιμή
με εκείνη των τοπικών βενζινάδικων και να επιστρέψετε το όχημα με άδεια δεξαμενή καυσίμων. Καμία
επιστροφή χρημάτων δεν προβλέπεται για μη χρησιμοποιηθέντα καύσιμα.
Επιλογή πετρελαιοκίνησης (ντίζελ)

Κατόπιν σχετικού αιτήματος, θα σας παράσχουμε ένα όχημα με πετρελαιοκίνηση έναντι χρέωσης. Η χρέωση
δεν θα γίνεται εάν δεν διατίθεται η επιλογή της πετρελαιοκίνησης. Η εν λόγω επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο
για επιλεγμένες ομάδες οχημάτων.
Παράδοση και παραλαβή
Παραδόσεις και παραλαβές διατίθενται στον τοπικό σταθμό ενοικιάσεων με αντίστοιχη χρέωση.
Για την υπηρεσία παράδοσης/παραλαβής προς/από ξενοδοχεία της Νότιας Κέρκυρας (Αργυράδες, Λευκίμη,
Κάβος, Άγ. Γεώργιος, Ύψος, κ.λπ.) παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τον τοπικό σταθμό ενοικιάσεων.

Η εν λόγω υπηρεσία διατίθεται κατόπιν αιτήματος έναντι πρόσθετης χρέωσης δέσμευσης πέραν του ωραρίου
λειτουργίας των αντίστοιχων σταθμών εξυπηρέτησης σε επιλεγμένες τοποθεσίες.

Εξοπλισμός Χειμώνα
Αλυσίδες χιονιού διατίθενται έναντι χρέωσης.
Προσωπικός Βοηθός Ταξιδιού - Sixt Connect
Οι εφαρμογές “Sixt Connects” διατίθενται με χρέωση.
Το “Sixt Connect WIFI” περιλαμβάνει GPS, έναν τουριστικό οδηγό και ένα σημείο πρόσβασης σε WIFI (για έως
και 5 συσκευές) με κινητή σύνδεση στο διαδίκτυο.
Η εφαρμογή “Sixt Connect PLUS” περιλαμβάνει GPS, έναν οδηγό πόλης, ένα σημείο πρόσβασης σε WIFI (για
έως και 5 συσκευές), κινητή σύνδεση στο διαδίκτυο και απεριόριστες δωρεάν κλήσεις σε όλο τον κόσμο.
Λοιπά τέλη και φόροι
Προνομιακή χρέωση τοποθεσίας
Προνομιακή χρέωση τοποθεσίας εφαρμόζεται για ενοικιάσεις σε αεροδρόμια και σιδηροδρομικούς
σταθμούς.
Τοπικός Φόρος
Ένας τοπικός φόρος επιβάλλεται για ενοικιάσεις σε συγκεκριμένους σταθμούς.
Εκτός ωραρίου λειτουργίας
Εξυπηρέτηση εκτός ωραρίου λειτουργίας διατίθεται σε επιλεγμένους σταθμούς. Σ’ αυτή την περίπτωση,
εφαρμόζεται μία πρόσθετη χρέωση για την παροχή της υπηρεσίας.
Τέλος ταξιδιού σε νησί / με επιβατικό πλοίο
Εάν οι πελάτες πάρουν το αυτοκίνητο σ’ ένα επιβατικό πλοίο, η αγορά τέλους ταξιδιού σε νησί/ με πλοίο της
γραμμής είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που ο πελάτης αδυνατεί να αγοράσει το εν λόγω προϊόν και αυτό
έχει ως συνέπεια την πρόκληση ζημίας στο αυτοκίνητο πάνω σ’ ένα επιβατικό πλοίο, όλες οι άλλες
ασφαλιστικές προστασίες είναι ανίσχυρες και ο πελάτης θα ευθύνεται σε αποζημίωση.
Τέλος Χειρισμού περίπτωσης ατυχήματος
Ένα τέλος χειρισμού ατυχήματος εφαρμόζεται εάν έχουν προκληθεί ζημίες στο όχημα.

Διαχειριστικό τέλος για την περίπτωση επιβολής προστίμου
Ο μισθωτής ευθύνεται για την πληρωμή όλων των προστίμων κατά τον ΚΟΚ/παράνομης στάθμευσης που
επιβάλλονται κατά τη διάρκεια της περιόδου ενοικίασης.
Σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν καταβάλλει το πρόστιμο/τα πρόστιμα και η Sixt παρεμβαίνει στη
διαδικασία, ένα διαχειριστικό τέλος θα επιβάλλεται επιπλέον του κόστους χρηματικού προστίμου.
Αφαίρεση πινακίδων κυκλοφορίας οχήματος
Σε περίπτωση αφαίρεσης των πινακίδων κυκλοφορίας οχήματος λόγω κυκλοφοριακής παράβασης, ο
μισθωτής θα χρεωθεί για την πλημμελή χρήση του οχήματος.
Απώλεια Κλειδιού
Ένα τέλος λόγω απώλειας κλειδιού επιβάλλεται ανάλογα με την ομάδα του οχήματος.
Καθαρισμός Οχήματος
Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο χρήζει ειδικής διαδικασίας καθαρισμού (δηλαδή για την εξάλειψη
δυσοσμιών, ρύπανσης από ζώα, διαρροής υγρών κ.λπ.) μετά την επιστροφή του θα επιβάλλεται χρέωση για
τον καθαρισμό.

Εγγύηση Ευέλικτης Επιστροφής (Flexi)
Τα σχέδια μπορεί να αλλάξουν. Ως συνεργάτης ευέλικτης κινητικότητας, χαιρόμαστε να προσαρμοζόμαστε
στα σχέδια σας. Χάρη στην εγγύηση ευέλικτης επιστροφής (flexi), έχετε την ελευθερία να επιστρέψετε το
όχημα ανά πάσα στιγμή σ’ έναν μη εξουσιοδοτημένο σταθμό Sixt, ανεξαρτήτως της σύμβασης μίσθωσης.
Εάν τα σχέδιά σας αλλάξουν κατά τη διάρκεια της περιόδου ενοικίασης, ενημερώστε μας τηλεφωνικά στον
αριθμό +30 211 9550000 ή αυτοπροσώπως σε οποιονδήποτε εκ των πολυάριθμων σταθμών μας, και οι
υπάλληλοί μας θα τροποποιήσουν το συμβόλαιο μίσθωσής σας. Πράττοντας έτσι, μπορούμε να
προσαρμοζόμαστε στα τροποποιηθέντα σχέδιά σας. Η εν λόγω υπηρεσία παρέχεται, φυσικά, δωρεάν για εσάς.
Εγγύηση Ευέλικτης Επιστροφής στο τιμολόγιο “Πληρώστε τώρα”
Όταν η κράτηση γίνεται σε τιμή προεξόφλησης, επιστροφή χρημάτων δεν χορηγείται σε περίπτωση
νωρίτερης επιστροφής οχήματος. Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλείσθε να αναφέρεστε στο κεφάλαιο
“Τιμολόγιο σε περίπτωση Προεξόφλησης” - “Πληρώστε τώρα”.
Ευέλικτη Καθυστερημένη Επιστροφή σε αμφότερα τιμολόγια (“Πληρώστε αργότερα” & “Πληρώστε τώρα”)
Εάν επιστρέψετε το όχημα αργότερα, χωρίς να μας ενημερώσετε, θα σας χρεώσουμε ΕΥΡΩ 12,40 ως τέλος
υπηρεσίας ευέλικτης επιστροφής. Το εν λόγω τέλος επιβάλλεται πρόσθετα σε τυχόν επιπλέον ημέρες που
ενδέχεται να ανακύψουν λόγω παράτασης της ενοικίασης.

Ευέλικτη Τοποθεσία Επιστροφής σε αμφότερα τιμολόγια (“Πληρώστε αργότερα” & “Πληρώστε τώρα”)
Εάν επιστρέψετε το όχημα σ’ ένα σταθμό διαφορετικό από τον συμφωνηθέντα στο συμβόλαιο μίσθωσης, η
ευέλικτη τοποθεσία επιστροφής θα επισύρει χρέωση τέλους υπηρεσίας ΕΥΡΩ 19,84 σε περίπτωση μη
προκαταβολικής ενημέρωσής μας για τις αλλαγές στο συμβόλαιο μίσθωσης.
Με την εγγύηση ευέλικτης επιστροφής μας, θα έχετε πάντα μέγιστη ευελιξία και απόδοση κόστους κατά την
οδήγηση.
ΦΠΑ
24%
(17% - Κως)
Τα δικαστήρια των Αθηνών είναι αρμόδια για την επίλυση τυχόν προβλημάτων, αντιδικιών ή αμφισβητήσεων
περί παροχών / υπηρεσιών που ενδέχεται να ανακύψουν.
Όλες οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ (εάν συντρέχει περίπτωση επιβολής ΦΠΑ).
Για εταιρικούς πελάτες με ατομικές συμβάσεις, εναλλακτικές τιμές και κανόνες δύνανται να εφαρμόζονται.

