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ΟΡΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

1. Το μηνιαίο μίσθωμα (πλην του αυξημένου πρώτου) παραμένει σταθερό κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

2. Το μηνιαίο μίσθωμα προκαταβάλλεται το πρώτο πενθήμερο κάθε ημερολογιακού μήνα. Κατ’ εξαίρεση, εφόσον η 

έναρξη της μίσθωσης λάβει χώρα όχι την 1η ημέρα του μήνα αλλά σε άλλη ημερομηνία εντός αυτού, το μίσθωμα του 

μηνός έναρξης της μίσθωσης θα καταβληθεί την τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτού. 

3. Εάν η μίσθωση εξ’ υπαιτιότητας του Μισθωτή διακοπεί νωρίτερα από την συμφωνημένη περίοδο μισθώσεως, ο 

ΜΙΣΘΩΤΗΣ υποχρεούται να καταβάλλει στον Εκμισθωτή ως αποζημίωση το 1/2 των υπολειπομένων μισθωμάτων. 

4. Σε περίπτωση μεταβολής ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ, ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ή άλλων φόρων) και ΦΠΑ, το μηνιαίο μίσθωμα θα 

αναπροσαρμοσθεί αναλόγως. 

5. Πρόστιμα από τροχαίες παραβάσεις και καύσιμα βαρύνουν τον Μισθωτή. 

6. Το κόστος για τον έλεγχο ΚΤΕΟ δεν συμπεριλαμβάνεται στο μηνιαίο μίσθωμα 

7. Για παραδόσεις αυτοκινήτων εκτός Αθηνών, θα υπάρχει χρέωση μεταφορικών. 

8. Ελάχιστο όριο ηλικίας του οδηγού για μισθωμένα αυτοκίνητα είναι το 21 ο έτος και ελάχιστος χρόνος που πρέπει να 

έχει παρέλθει από την απόκτηση του διπλώματος οδήγησης είναι ένα (1) έτος. 

9. Ο Μισθωτής θα καταβάλλει στον Εκμισθωτή κατά την αποστολή της σύμβασης μίσθωσης, 150,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ, 

που ορίζονται ως διαχειριστικά έξοδα-έξοδα φακέλου. 

10. Ο Μισθωτής οφείλει να προκαταβάλει στον Εκμισθωτή τρία (3) μηνιαία μισθώματα ως ελάχιστη εγγύηση για την καλή 

εκτέλεση των όρων της σύμβασης μισθώσεως, τα οποία θα του επιστραφούν άτοκα στο τέλος της μίσθωσης. Ο 

Εκμισθωτής μετά τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων του Μισθωτή δύναται να ζητήσει την αύξηση του ποσού της 

Εγγύησης με την καταβολή περισσότερων των 3 μισθωμάτων. Επίσης προκαταβάλλεται και το 1ο αυξημένο μίσθωμα, 

σε περίπτωση που αυτό προβλέπεται. 

11. Εφόσον ο Μισθωτής επιθυμεί να μισθώσει προσωρινά όχημα (pre-delivery) έως ότου του παραδοθεί αυτό που 

παρήγγειλε, το μηνιαίο μίσθωμα αυτού θα διαμορφωθεί κατόπιν συμφωνίας Εκμισθωτή και Μισθωτή. 

12. Στην περίπτωση πετρελαιοκίνητων οχημάτων το κόστος για την αναπλήρωση AddBlue δεν περιλαμβάνεται στο 

μίσθωμα. 

13. Τελούμε σε πλήρη γνώση και αποδεχόμαστε ότι οι αξίες που αναφέρονται στη συγκεκριμένη πρόταση μπορεί να 

αλλάξουν, εάν υπάρξει αλλαγή στην τιμή πώλησης του αυτοκινήτου κατά την περίοδο μεταξύ της παραγγελίας και της 

παράδοσης του αυτοκινήτου. 

14. Όλες οι τιμές είναι χωρίς ΦΠΑ και οποιονδήποτε άλλο φόρο. 

15. Στην περίπτωση που ο Μισθωτής επιθυμεί να μισθώσει προσωρινά όχημα (pre-delivery) έως ότου του παραδοθεί 

αυτό που παρήγγειλε, , το μηνιαίο χιλιομετρικό όριο, είναι αυτό που αναφέρεται στην προσφορά. 

16. Καμία τροποποίηση της παραγγελίας ή νέα συμφωνία επ’ αυτής δεν γίνεται δεκτή αν δεν αποτυπωθεί εγγράφως και 

δεν γίνει δεκτή από αμφότερα τα συμβαλλόμενη μέρη. Στην περίπτωση κατά την οποία τροποποιήσουμε, μετά την 

αποδοχή της παρούσας προσφοράς, την παραγγελία αυτοκινήτου/ων που θέλουμε να μισθώσουμε από την εταιρεία 

σας, τελούμε σε πλήρη γνώση και αποδεχόμαστε ότι τυχόν επιπλέον έξοδα, κόστος και δαπάνες ήθελε προκύψουν, 

από την τροποποίηση αυτή θα επιβαρύνουν εξολοκλήρου και αποκλειστικά εμάς. 

17. Κατά την διαδικασία ταξινόμησης του αυτοκινήτου και με βάση το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του, θα διαμορφωθεί 

η τελική λιανική τιμή προ φόρων, το ειδικό τέλος ταξινόμησης καθώς και τα τέλη κυκλοφορίας του. 

18. Αναγνωρίζουμε, τέλος, ότι οποιαδήποτε τυχόν εκ μέρους μας τροποποίηση της  παραγγελίας του αυτοκινήτου/των, 

δεν είναι δεσμευτική για την εταιρεία σας, ούτε δημιουργεί γι’ αυτήν υποχρεώσεις, πλην όμως αυτή μπορεί να γίνει 

αποδεκτή από την εταιρεία σας, εφόσον η τελευταία διαπιστώσει το εφικτό της τροποποίησης/νέας παραγγελίας, 

ανάλογα με τη διαθεσιμότητα της προμηθεύτριας εταιρείας 
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