OGÓLNE WARUNKI NAJMU ORAZ UBEZPIECZENIA SAMOCHODU

KORFU – AUTO DO KOMPLETU 2021
Do hoteli w formule „Auto do kompletu” można dodać samochody zgodnie z poniższym:

Przykładowe samochody
•
•
•
•
•
•
•

Klasa A (np. Peugeot 108)
Klasa B (np. Hyunday i10, Kia Picanto)
Klasa C (np. Seat Ibiza, Nissan Micra)
Klasa D (np. Nissan Note)
Klasa E (np. Hyunday Trajet, dla 7 -os.)
Klasa F (np. Peugeot Expert, dla 9 -os.)
Klasa G (np. Jeep Jimny)

Warunki wynajmu samochodów:
• minimalny wiek kierowcy: 23 lata dla grup A i B orz 25 lat pozostałych grup
• ważne prawo jazdy ważne od min. roku oraz karta kredytowa
• brak limitu kilometrów
• drugi kierowca – 5 EUR dziennie
• wynajmujący jest zobowiązany do utrzymania porządku w samochodzie, jeżeli porządek nie zostanie utrzymany
pobrana będzie dodatkowa opłata w wysokości 10 EUR.
Ubezpieczenie samochodu:
• w cenie ubezpieczenie od kradzieży
• udział własny w przypadku kolizji to 480 euro + VAT dla klas A, B oraz wyższe kwoty wymienione niżej
w przypadku wyższych klas
• udział własny można wyłączyć dokupując pakiet w cenie 12 euro/dzień dla klas A, B lub 18 euro/dzień dla klas C,
D, E lub 30 euro/dzień w przypadku klasy F. W przypadku wykupienia ubezpieczenia FDW wkład własny zmniejsza
się do kwoty 150 EUR.
• Ubezpieczenie nie pokrywa uszkodzeń podwozia, opon, kół, anteny oraz zagubienia kluczyków
• W przypadku zgubienia lub uszkodzenia klucza samochodowego podczas wynajmu kierowca zobligowany jest do
uiszczenia opłaty: a) 80 € + VAT dla klasy A i B. b) 150 € + VAT dla klasy C, D, E c) 280 € + VAT dla klasy F i G
Na czas wynajmu pojazdu, wynajmujący ma obowiązek zostawić ksero kopie swojej karty kredytowej. [karta
kredytowa z minimalnym limitem 480 EUR + VAT albo depozyt 480 EUR + VAT gotówką (przy kategoriach
samochodu A, B), karta kredytowa z minimalnym limitem 550 EUR + VAT albo depozyt 550 EUR + VAT
gotówką (przy kategorii samochodu C, D, E oraz karta kredytowa z minimalnym limitem 1000 EUR + VAT
albo depozyt 1000 EUR + VAT gotówką (przy kategorii samochodu F i G).
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a)

Minimalny wiek umożliwiający wynajem samochodu w wypożyczalni OLYMPUS to 23 lata dla grup

A i B oraz 25 lat dla pozostałych grup.
b) Dokumentem uprawniającym do wynajmu pojazdu jest ważne prawo jazdy. Prawo jazdy musi być ważne przez
co najmniej 12 miesięcy przed datą wynajmu pojazdu.
c) Bilety parkingowe oraz wszelkie opłaty drogowe, jak np. tunele nie są opłacane przez OLYMPUS, są w gestii
wynajmującego.
d) Każda osoba, która chce wypożyczyć samochód w OLYMPUS musi spełniać minimalny wiek oraz jest
zobowiązana do okazania dokumentu prawa jazdy.
e) W przypadku kolizji, wypadku należy bezzwłocznie powiadomić o tym lokalne biuro OLYMPUS.
f)

Każdy wypadek musi być odnotowany przez policję, musi zostać spisana notka policyjna.

g) Każdy wynajmujący jest zobowiązany do dokładnego i szczegółowego wypełnienia raportu zdarzenia,
w momencie wystąpienia kolizji, wypadku.
h) Każda chęć wyjazdu poza terytorium Grecji albo transport samochodu promem musi zostać wcześniej
zaakceptowana przez biuro OLYMPUS.
i)

Samochody OLYMPUS nie mogą być użytkowane na nie przygotowanych drogach.

j)

Wszyscy pasażerowie w świetle prawa drogowego Grecji są zobowiązani do użytkowania pasów
bezpieczeństwa.

k) Na czas wynajmu pojazdu, wynajmujący ma obowiązek zostawić kserokopię swojej karty kredytowej.
Akceptowalne katy: Visa, Master Card. [karta kredytowa z minimalnym limitem 480 EUR + VAT albo
depozyt 480 EUR + VAT gotówką (przy kategoriach samochodu A, B), karta kredytowa z minimalnym
limitem 550 EUR + VAT albo depozyt 550 EUR + VAT gotówką (przy kategorii samochodu C, C auto, D,
N, S, H)] oraz karta kredytowa z minimalnym limitem 1000 EUR + VAT albo depozyt 1000 EUR + VAT
gotówką (przy kategorii samochodu F).
l)

Najemca powinien zwrócić taką samą ilość paliwa, jaką samochód posiada w dniu wynajmu. Nie ma zwrotu
za paliwo zatankowane ponad ten stan. Jeśli wynajmujący zwraca samochód zatankowany co najmniej w tym
samym poziomie nie będzie naliczana dodatkowa opłata. Jeśli natomiast zwróci samochód, w którym poziom
paliwa będzie mniejszy niż w momencie odbioru, serwis OLYMPUS naliczy opłatę za napełnienie samochodu
do pełna. (koszt paliwa w takim wypadku jest wyższy niżeli na stacjach benzynowych)

m) Samochód musi zostać zwrócony najpóźniej o godzinie 21.00 ostatniego dnia rezerwacji. Jeśli wynajmujący
chce przedłużyć rezerwacje musi powiadomić o tym i otrzymać pozwolenie od biura OLYMPUS. W przypadku
zwrotu samochodu poza godzinami pracy biura (09:00 - 21:00) klient zostanie obciążony opłatą w wysokości
35 €.
n) OLYMPUS zapewnia działająca 24/7 pomoc drogową. Numer na pomoc drogową wynajmujący otrzymuje
w momencie najmu pojazdu.
o) Rezerwacje samochodów dokonywane są według kategorii, a nie według konkretnego typu samochodu
p) Foteliki dziecięce: opłata w wysokości 120 PLN/tydzień za fotelik dla dziecka w wieku do 3 lat i 80 PLN/tydzień
fotelik dla dzieci starszych niż trzy lata.
q) GPS jest dostępny na żądanie i dostępny tylko po rezerwacji, za opłatą w wysokości 250 PLN/tydzień.
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Cena wynajmu samochodu uwzględnia:
a)

Brak limitu kilometrowego

b) Ubezpieczenie 480 euro dla samochodów klasy: A, B (gdy szkoda spowodowana jest z winy najemcy,
pierwsze 480 euro + 23% podatku opłaca wynajmujący, resztę opłaca ubezpieczyciel)
c) Ubezpieczenie 550 euro dla samochodów klasy: C, C1 auto, D, N, S, H1, (gdy szkoda spowodowana jest z
winy najemcy, pierwsze 550 euro + 23% podatku opłaca wynajmujący, resztę opłaca ubezpieczyciel)
d) Ubezpieczenie 1000 euro dla samochodów klasy: F (gdy szkoda spowodowana jest z winy najemcy, pierwsze
1000 euro + 23% podatku opłaca wynajmujący, resztę opłaca ubezpieczyciel)
e) Powyższe ubezpieczenie dla wymienionych klas samochodów (CDW) usuwa odpowiedzialność kierowcy za
część pojazdu w przypadku uszkodzenia lub kradzieży, pod warunkiem, że przepisy ruchu drogowego nie są
naruszone. Jeśli CDW nie zostanie zaakceptowany, klient zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za pełną
wartość samochodu
f)

Darmową dostawę samochodu w miejsce odbioru (lotnisko).

g) Możliwość zakontraktowania drugiego kierowcy, koszt 5 ER/dzień.
h) Możliwość rozszerzenia ubezpieczenia. Udział własny można wyłączyć dokupując pakiet w cenie
12 euro/dzień dla klas A, B lub 18 euro/dzień dla klas C, C1 auto, D, N, S, H1 lub 30 euro/dzień w przypadku
klasy F.
i)

Ochrona ubezpieczeniowa wynajętego pojazdu obejmuje również odpowiedzialność cywilną, z maksymalną
ochroną w wysokości 750 000,00 EUR za śmierć i obrażenia ciała na jedną ofiarę oraz szkody materialne na
rzecz osób trzecich w wysokości do 750 000 EUR. za wypadek. Z ubezpieczenia wyłączone jest użycie
pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych. Cała ochrona ubezpieczeniowa w ramach umowy najmu
utraci ważność, w szczególności, jeśli nieupoważniony kierowca użył pojazdu lub jeśli kierowca pojazdu nie
posiada wymaganego prawa jazdy w momencie zdarzenia stanowiącego podstawę roszczenia.

j)

Ubezpieczenie od wypadku osobistego (PAI). Kierowcy są ubezpieczeni kwotą 5.000,00 €
k) Z ubezpieczenia wyłączone jest użycie pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych. Cała ochrona
ubezpieczeniowa w ramach umowy najmu utraci ważność, w szczególności, jeśli nieupoważniony kierowca
użył pojazdu lub jeśli kierowca pojazdu nie posiada wymaganego prawa jazdy w momencie zdarzenia
stanowiącego podstawę roszczenia.

l)

Ubezpieczenie nie uwzględnia:
a) Uszkodzeń pojazdu podczas transportu promem lub na terenie parkingów prywatnych
b) Wszelkich wypadków powstałych po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.
c) Uszkodzeń czy tez zniszczeń, które powstały na skutek użytkowania samochodu po drogach
nieprzygotowanych.
d) Skradzionych albo zniszczonych rzeczy prywatnych, pozostawionych w samochodzie.
e) Uszkodzeń podwozia, opon, lusterek zewnętrznych, anteny – w tym wypadku najemca pokrywa pełny
koszt naprawy/wymiany.
f)

Wszelkich wypadków spowodowanych przez osobę kierująca pojazdem, która nie jest osoba wynajmującą
i nie została zgłoszona u wynajmującego jako kierowca drugi, trzeci.
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Uwagi:
Maksymalna ilość osób w poszczególnych kategoriach łącznie z dziećmi poniżej 3 roku życia:
a) klasa A,B i C dla maksymalnie 4 osób
b) klasa D, H dla maksymalnie 5 osób
c) klasa E dla maksymalnie 7 osób
d) klasa F dla maksymalnie 9 osób
W POJEMNOŚĆ SAMOCHODU NIE JEST WLICZONY BAGAŻ!

